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Pe 1 octombrie s-au redeschis porţile Şcolii de Arte din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos. În anul
şcolar 2014-2015, în cele 20 de clase se vor face cursuri de: canto muzică uşoară (prof. Adina Lazăr şi Emilia
Savu), canto muzică populară (prof. Mitriţa Velicu), instrumente de percuţie - tobe (prof. Ovidiu Bulgaru),
instrumente de suflat - saxofon, trompetă, clarinet (prof. Ştefan Negură), dans popular (prof. Mihaela Horujenco),
iniţiere dans popular (prof. Mihaela Horujenco), balet (prof. Rodica Androne), actorie (prof. Toma Florin), artă
fotografică (prof. Nicolaie Sburlan), chitară (prof. Mihai Susma, Ştefan Munteanu), chitară bas (prof. Mihai
Susma), orgă electronică (prof. Petrică Şovăială, Doru Cimpoeru), pian (prof. Capră Angelica, Olga Chiciuc,
Viorica State), vioară (prof. Ştefan Munteanu), pictură, design, iconografie (prof. Ştefan Olimpia), grafică şi artă
decorativă (prof. Ionuţ Mitrofan), ansamblu instrumental fanfară (cursuri gratuite), ansamblu instrumental folcloric
(cursuri gratuite). În acest an s-au înscris 260 de noi elevi, alăturându-se celor 600 care sunt deja cursanţi ai
Şcolii de Arte.

În zilele 2, 3 şi 4 octombrie s-a organizat, ca în fiecare an, în Piaţa centrală, ediţia a 14-a a Târgului de
Toamnă. Aşa cum ne-am obişnuit, Fanfara şi Ansamblul Centrului Cultural Dunărea de Jos au susţinut concerte
pentru publicul gălăţean. Nici meşterii populari nu au lipsit, produsele lor realizate cu talent şi migală dând un
plus de culoare şi autenticitate acestui târg.

A venit tomna şi... „Fotograful călător” şi-a încheiat misiunea.
A încheiat-o nu înainte de a vernisa o amplă expoziţie fotografică
cu lucrări realizate în cele aproape trei luni de activitate. La vernisaj,
elevii Şcolii de vară au primit diplome pentru fiecare din activităţile la
care au participat. Venisajul a fost întregit şi de un
mini- concert susţinut de două dintre participante, Isabele Nica şi Ioana
Staicu. Aplauzele au fost pe măsura interpretării muzicale, dar şi pentru
numeroasele şi interesantele fotografii realizate de cei 37 de participanţi
pe care nu-i nominalizăm din lipsă de spaţiu. Le urăm însă un an
şcolar cu multe realizări şi, de ce nu, în vacanţa mare să fim din nou
împreună... „Fotografi călători” ..!

În luna septembrie a fost
publicată ce-a de-a patra carte
poştală programată în anul 2015 din
cadrul proiectului „Galaţi, oraşul
scrie, oraşul citeşte” iniţiat de
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
acum 4 ani. Aceasta prezintă
monumentul dedicat căpitanului
erou Napoleon Alexandru Popescu
(26.01.1909-03.12.1996),
comandantul Companiei a V-a,
Regimentul V Care de Luptă,
Galaţi, care în ziua de 02 iulie 1940
a fost singurul ofiţer român care a
oprit înaintarea trupelor sovietice
de ocupaţie din Basarabia, la capul
de pod de peste Prut, Galaţi Giurgiuleşti.
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Ca în fiecare an, în luna septembrie, s-au desfăşurat Zilele Europene ale Patrimoniului (ZEP). Tema aleasă
pentru anul 2015, „De la meşteşug la industrie - patrimoniul tehnic şi industrial din România”, are scopul de a
sensibiliza un număr cât mai mare de cetăţeni privind cunoaşterea şi respectarea patrimoniului lor cultural.
Astfel, sâmbătă, 19 septembrie 2015 şi duminică, 20 septembrie, publicul din Galaţi şi Tecuci s-a bucurat de un
evantai de evenimente culturale care să ilustreze beneficiile aduse de conservarea îndeletnicirilor tradiţionale,
a măiestriei meşterilor creatori de patrimoniu cultural material mobil şi imobil sau imaterial, a produselor
tradiţionale şi a industriei activităţilor culturale. Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi, Biblioteca Municipală
„Ştefan Petică” din Tecuci, Centrul Europe Direct, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, Asociaţiile
„Galaţi, oraşul meu” şi „Galaţi 2020”, Asociaţia pentru Promovarea Patrimoniului Cultural au venit cu o pleiadă
de evenimente culturale cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Galaţi împreună cu Arhiepiscopia Dunării de Jos, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul Istoriei, Culturii
şi Spiritualităţii Creştine la Dunărea de Jos, Teatrul Muzical „Nae Leonard” au oferit publicului gălăţean un
spectacol de două ore de muzică veche românească, în cadrul turneului naţional „Unicornul - o călătorie în
istoria noastră” întreprins de formaţia Anton Pann din Bucureşti şi actorul Vlad Gălăţianu, iar Asociaţia „Tinerii
şi Viitorul” şi Penitenciarul din Galaţi au organizat o expoziţie cu machete ale clădirilor care fac parte din
patrimoniul tehnic şi industrial al oraşului, clădiri clasate ca monumente istorice. Spectacolul şi expoziţia au avut
loc în curtea Palatului Episcopal, astăzi Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine la Dunărea de Jos, din
strada Domnească, nr.141, în data de 19 septembrie 2015, spectacolul începând la ora 19.30.

ANTON PANN

Al doilea concert a fost găzduit de Centrul Multicultural, unde a fost programat recitalul de atmosferă al
grupului de muzică tradiţională veche Kalofonis. Prin colaborarea dintre Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi,
Centrul Europe Direct, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Liceul
de Arte, Şcoala nr 2 din Barcea, Asociaţiile „Galaţi, oraşul meu” şi „Galaţi 2020”, dar şi Asociaţia pentru
Promovarea Patrimoniului Cultural, un numeros auditoriu a avut şansa şi plăcerea de a redescoperi cântecele
de atmosferă bizantină ce au conturat creaţia cultă românească din secolul 17-18. Prin activitatea lor de recuperare,
membrii Asociaţiei şi ai grupului vor să accentueze caracterul bizantin al zonei Galaţi-Brăila.

KALOFONIS
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Octavian MIHALCEA

Cartea Magdei Mirea, ceva determină un deosebit fior penetrant: „sufletul îşi
nu e (Editura Brumar, amintea/ o sentinţă adânc înfiptă/ ca spaima nopţii în
Timişoara, 2014), etalează o spate// femei începură să se nască/ un păienjeniş de
gamă de motive pasionale curbe şi emoţii// bărbaţii strângeau mările din calea
abordate cu deosebită acuitate, lor/ degetul unei umbre cu corn mă atingea// într-o
imaginile fiind puse în slujba sfântă fericire de a fi/ o baltă închidea în inima mea/
unui lirism căutând asiduu un verb îndrăgostit”. Tonurile iubirii determină întreaga
esenţele.
Privilegierea desfăşurare lirică. Iată şi o profesiune de credinţă situată
rafinamentului contribuie la pe glisantul teritoriu al evadărilor: „cred în forma unui
impactul pe care aceste aproape oraş/ în bărbatul lunatic/ visător până la poezie/ în sensul
sentinţe ar trebui să-l aibă frivol/ al unei zile de sărbătoare/ în principiile unei
asupra cunoscătorilor. Întâlnim estetici feminine/ reduse la ideea de cerc// şi dacă am
formulări ce pot sugera fi plutit pe doi cai albi/ tot carteziană ar fi rămas
momentele debutului unor veritabile cavalcade întâmplarea”. Valorile inimii consonează cu atingerea
onirice. Desigur, regimul
însângerată a fluturilor risipitori.
mundan are şi el o deosebită
Suntem conduşi pe căi
însemnătate, multe versuri
esenţializante, dornice de a
reprezentând sublimări ale
surprinde certitudinile fine ale
câteodată dureroasei
evanescenţei. În registru poetic,
realităţi. Sunt esenţializări,
pierderile şi câştigurile au
câteodată chiar abstractizări
relevanţă discutabilă, peste toate
ce
vizează
zone
prevalând „înălţarea clipei”, totuşi
problematice. Rănile din
aflată sub tutela unei singurătăţi
iubire au diverse căi de
care, adeseori, invocă ancestralul.
exteriorizare al căror
Pătrunzătoare fluidizări învăluie,
numitor comun este o
treptat, stările din ceva nu e.
constantă solitudine:
Relatările par a se raporta la „paşii
„revendic iarna asta/ cu tot
unei umbre stârnite”, pe fondul
cu trădările ei/ până la os/
unor extrem de tuşante suferinţe.
şi dincolo de alb// neliniştea
Câteodată, actul îndrăgostirii
Portretul Magdei Mirea
care-mi/ scrâşneşte în dinţi/
beneficiază de privilegiul situaţiilor
realizat de Alex Ivanov
/ ferestrele ei lihnite/
excepţionale: „după dragostea
nepătate de lumină// spre
noastră/ a nins/ nimeni nu mai
deosebire de oameni/ ea va dura”. Multiplele cobora în lume/ era un timp în care îţi scuturam cireşi
idealuri fiind dificil de împlinit în condiţiile în carne/ eram sărbători”. Aducerile aminte potenţează
opacităţii existenţiale, ia naştere un filon al impactul poeziilor Magdei Mirea. Dorinţele şi poveştile
suplicierii ce hrăneşte substanţa versurilor vor constitui mereu acea sinteză propice expansiunilor.
Magdei Mirea. Nefericirea fiinţează la nivel Fulguraţie ce ar putea fi chiar daliniană, subliniem
manifest. Idealurile se situează în proximitatea această impresie, definitorie pentru volum: „oraşul se
terorii istoriei, adeseori aneantizantă. Astfel, e risipise în mine/ o aplecare a inimii/ şi toate ceasurile
manifestată o atitudine revendicativă, dornică se topiră/ ca o tristeţe restituită// apunea o copilărie la
de a recupera cele ce odată aveau cote capătul străzii/ sufletul mirat ca o slujnică nouă/
ascendente. Constanta dorului este una dintre căptuşea o biografie fără ferestre”.
liniile directoare ale volumului ceva nu e.
Elemente plastice în cheie expresionistă
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Sunt foarte bucuroasă pentru faptul că meseria pe care mi-am ales-o îmi oferă
şansa şi bucuria de a trăi ,,mai multe vieţi”…
Interviu realizat de Vall Alexandru
Paula Chirilă - O fire blândă, un om pe care mai tot timpul îl vezi zâmbind, râzând, un om care pune preţ şi
trăieşte fiecare clipă cu bucurie, cu bucuria de a dărui, cu bucuria de a împărţi şi dărui totodată magia clipei ce
vine... a clipei ce trece...
,,Detest din tot sufletul ipocrizia, nu poţi şi nu este normal, nici pentru tine, nici pentru cei cu care intri în
contact, să porţi măşti, dar ştii de ce, nu poţi la nesfârşit ,,să joci aceeaşi piesă…”! ,,Încerc să nu regret nimic,
nu vreau să trăiesc în trecut, trăind în trecut nu te poţi proiecta aşa cum trebuie în viitor...”
Valentin Alexandru - DE CE Paula Chirilă?
Paula Chirilă - Pentru că aşa au vrut părinţii mei
să mă cheme (râde...). Pe mine mă cheamă şi Cristina,
ca un al doilea nume, şi, evident, Chirilă, pentru că
tatăl meu a vrut să-şi recunoască
progenitura... În ceea ce
înseamnă numele de scenă Paula
Chirilă, acesta mi-a fost ales de
regizoarea Alice Barb, cu ea am
debutat la teatrul din Oradea, era
primul meu rol principal, îi trebuia
un nume pentru afiş. I s-a părut
prea banal Cristina Chirilă...
Mi-a fost greu să mă obişnuiesc
cu numele meu, dar acum este
ok. Vezi tu, Cristina este istorie...
Răspund la acest nume doar în
Iaşi unde familia şi prietenii mei
mă cunosc cu numele
de Cristina.
V.A. Teatru, televiziune
sau film?
P.C. Răpunsul meu este
simplu, toate. Nu pot spune că
am ,,un copil” preferat… Fiecare
dintre toate acestea îmi dau o
anume stare, o bucurie. Vezi tu, toate mă bucură şi mă
fac să mă simt bine, îmi creează o stare de bine. La un
moment dat mi s-a întâmplat să le fac pe toate în acelaşi
timp!Situaţia era aşa: filmam la tv sau aveam emisiune
în direct, fugeam de acolo la filmare unde avem un
rol, iar seara aveam spectacol la teatru... acesta este
motivul pentru care am spus toate!
V.A. Atunci când eşti chemat, solicitat, înseamnă
că exişti… Vorba aceea, mulţi chemaţi, puţini aleşi...
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P.C. Într-adevăr, este o bucurie pentru mine, în
mine există o nevoie de a dărui, o bucurie a sufletului
cu fiece dată când dăruieşti, fie că eşti pe scenă, unde
contactul este mai direct, în film sau chiar la televizune
într-o emisiune în direct.
V.A. Apropos de televiziune,
cum eşti percepută ca persoană
publică? Foarte mulţi, printre care
şi eu, spun asta cu sinceritate,
cunoscându-te am avut o
bucurie... Eşti un altfel de om
decât ,,te reperam” când aveai
emisiune la tv...
P.C. Vezi tu, aşa cum ştim cu
toţii, televiziunea este un mijloc
de comunicare, dar nu te poţi
dezvălui în două ore, pentru că ai
o anumită rigoare impusă de către
producători, de linia televiziunii,
de subiectele pe care le prezinţi…
Ştii bine despre ce vorbesc, pentru
că şi tu ai avut şi ai o emisiune în
direct, joci la impuse (râde...),
dar, de asemenea, îţi pot spune,
la fel de sincer, că teatrul jucat în
viaţă este un teatru prost pe
scenă…
Detest din tot sufletul ipocrizia, nu poţi şi nu este
normal, nici pentru tine, nici pentru cei cu care intri în
contact, să porţi măşti, dar ştii de ce, nu poţi la nesfârşit
,,să joci aceeaşi piesă…“! Eu sunt aşa cum sunt! Cum
o salut pe femeia care spală scările blocului în care
locuiesc, cu acelaşi respect şi bună-cuviinţă mă port şi
cu un CEO cu care mă întâlnesc să punem la punct
anumite lucruri ori cu colegii mei de la teatru şi din
televiziune, respect oamenii cu care intru în contact şi

V.A. Apropos de ,,eu sunt aşa cum sunt”, cum
iubeşte Paula Chirilă?
P.C. Cu patos (râde…)
iubesc... iubesc... şi atunci când
iubesc, iubesc cu toată fiinţa, mă
dedic persoanei iubite fără însă
a mă sacrifica total pe mine,
dacă uiţi total de tine este un
sacrificiu… Nu vreau să uit de
mine pentru că nu aş mai fi
întreagă, ori dacă nu te poţi oferi
întreagă celui pe care îl iubeşti,
nu este corect, nici pentru tine,
nici pentru celălalt.
V.A. Acum, iubirea pentru
tine se măsoară, din păcate, şi
în km…
P.C. Distanta poate să
sudeze sau să distrugă relaţii, are
două tăişuri… Noi, eu cu soţul
meu, am trecut cu bine peste
anumite chestii din viaţa noastră.
Distanţa nu te lasă să te
manifeşti plenar, nu te poţi
manifesta în deplinătatea
sentimentelor pe care le ai. Este o ,,îngrădire”cumva,
vrei nu vrei, ceea ce ai, acea energie pozitivă, trebuie
să o canalizezi înspre altceva sau altcineva… La mine
se duce înspre copilaşul meu drag, Carla, şi către muncă.
Trebuie să oferi ceea ce primeşti, există sau ar trebui
să existe un echilibru în toate! Spun cu bucurie, primesc
foarte multă dragoste de la cei din jurul meu şi, la
rându-mi, îmi place să şi ofer. Nu aş putea urî pe cineva
vreodată, se poate să nu-mi placă ceva, cineva, dar de
a urî nu poate fi vorba… Există o chimie, o vibraţie pe
care o simţi de la oamenii cu care intri în contact. Nu
am făcut şi nu voi face rău nimănui, ba dimpotrivă,
am făcut bine chiar şi celor care mi-au făcut rău. Sunt
un om cinstit şi care, atunci când ceva nu-mi place,
prefer să mă retrag civilizat fără discuţii suplimentare.
Orice energie, fie pozitivă, fie negativă pe care o
,,arunci” în univers se întoarce la tine într-o formă sau
alta înzecit, ce dai aia primeşti.
V.A. Care este relaţia ta cu Timpul care trece… cu
timpul care vine?
P.C. Uneori îmi doresc ca ziua să fie mai lungă

pentru că am foarte multe de făcut, am multe proiecte
atât în viaţa profesională, cât şi în viaţa privată. Pentru
mine, ziua ar trebui să aibă cel putin 48 de ore.
Detest să dorm, deşi îmi place foarte mult, am
senzaţia că pierd timpul. Mi-ar plăcea să mă conectez
la o priză, să îmi încarc bateriile repede şi să merg mai
departe. Dacă aş putea face ca timpul să stea în loc, aş
face-o. Într-o zi am luat taxiul, voiam să ajung în oraş,
şoferul de taxi îmi spune pe un
ton prietenos că am mai mers cu
dumnealui şi mă întreabă ceva
de genul: ,,nu ştiu, ce faceţi dvs.,
că din zi în zi întineriţi?”. Poate
nu-ţi vine să crezi, dar mie îmi
este ruşine de complimentele pe
care le primesc, mi se pare că nu
mi se cuvin... sunt modestă...
Cred că modul în care arăţi
ţine de atenţia cu care te îngijeşti,
de timpul pe care ţi-l acorzi ţie.
V.A. Dar oare frumuseţea
sufletească nu are şi ea un cuvânt
de spus?!
P.C. Da, dar nu definitoriu şi
nicidecum suficient. Dacă
frumuseţea sufletească ar fi pe
chipul fiecăruia dintre noi,
bărbaţii ar trebui să iasă la agăţat
la bibliotecă (râde), acolo unde
nimeni nu comentează. Mie mi
s-a spus de multe ori cum că aş
fi o fire solară. Asta este bine pentru că soarele
încălzeşte...
V.A. Da, dar te poate şi arde la un moment dat...
P.C. Dehh, reversul medaliei...
V.A. Vorbind despre rolurile tale, despre meseria
de actor...
P.C. Sunt foarte bucuroasă pentru faptul că meseria
pe care mi-am ales-o îmi oferă şansa şi bucuria de a
trăi ,,mai multe vieţi”… Poţi fi cine vrei, poţi trăi mai
multe vieţi într-una singură. M-aş fi plictisit îngrozitor
dacă aş fi avut o meserie pentru care trebuia să mă
trezesc dimineaţa, să merg la serviciu, să stau la un
birou… Asta nu înseamnă că nu le acord respectul
meu celor care au o altă meserie decât cea pe care miam ales-o eu, aşa cum de altfel spuneam mai devreme.
Meseria de actor este o meserie pe care, dacă o
faci cu drag, îţi aduce foarte multe satisfacţii, spiritul
meu ludic s-ar fi chinuit foarte tare, aş fi suferit…
Îmi place foarte mult ceea ce fac, m-a ajutat
Dumnezeu să fac ceea ce-mi place şi să fiu plătită
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Fotografii de Vall Alexandru

încerc, pe cât posibil, să nu dezamăgesc… Ăsta este
cel mai trist lucru… momentul în care intervine
dezamăgirea. Consider că toţi oamenii sunt egali şi
merită acelaşi tratament, eu merit, la rându-mi, să fiu
onestă şi sinceră cu mine însămi!
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pentru asta. Sunt perfecţionistă, sunt cel mai mare
cenzor al meu...
În ceea ce îi priveşte pe alţii, uneori prefer să tac.
V.A. Secretul reuşitei tale în această profesie stă şi
,,în buletin”?
P.C. (râde) DA! Categoric... Vezi tu, foarte mulţi
oameni talentaţi vin din Moldova. Dehh, am băut şi eu
apă din Bahlui... La Iaşi e o pepinieră de fete frumoase
şi de talente. Fără falsă
modestie, foarte multe talente
vin din acea zonă a ţării.
V.A. Care este cel mai
frumos lucru care ţi s-a
întâmplat până acum ?
P.C. Carla, fetiţa mea! Este
cel mai frumos lucru care mi sa întâmplat şi mi se întâmplă
pe acest pământ. Sunt atât de
fericită în fiecare zi, mă hrănesc
cu energia minunată pe care mio transmite, cu ochii ei, cu
guriţa ei, cu părul ei, cu
zâmbetul ei sincer... În fiecare
zi o pup din cap până în
picioare. Carla este minunea
vieţii mele!
V.A. Ar fi un motiv pentru
care, dacă ai putea, ai da timpul
înapoi?
P.C. Da. Nu ar fi numai un
singur lucru, mai multe, unele
frumoase, altele mai puţin frumoase. Aş putea ,,repara”
anumite lucruri, aş petrece mai mult timp cu persoanele
dragi mie care acum nu mai sunt pe pământul ăsta, aş
face-o mai repede pe Carla ca să petrec mai mult timp
cu ea... Aş avea multe, multe lucruri de făcut, dar să
rămân cu mintea mea de acum. Încerc să nu regret
nimic, nu vreau să trăiesc în trecut, trăind în trecut nu
te poţi proiecta aşa cum trebuie în viitor. Nu poţi trăi
în trecut, este normal şi firesc să te raportezi la trecut
doar prin prisma greşelilor făcute pentru a nu le mai
repeta, pentru a fi atent şi nu a mai repeta ceea ce s-a
întâmplat.
V.A. Nevoia de adevăr, necesitatea prezenţei sale
în viaţa fiecăruia...
P.C. Eu nu cred în judecata de apoi aşa cum este
ea descrisă în perceptele biblice. Cred că minciuna este
un păcat, dar mai cu seamă minciuna pe care o produci,
o emani către tine, este cel mai rău lucru. Consider că
relaţia fiecăruia cu oglinda este cea mai importantă.
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Atunci când mă trezesc dimineaţa şi mă uit în oglindă,
îmi place ceea ce văd pe dinăuntru, îmi doresc şi vreau
ca aceeaşi linişte să o am şi seara înainte de a adormi.
Imaginile să se suprapună... acesta este sublimul de a
trăi sincer. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că în
viaţa mea se întâmplă aşa... Dacă eşti cinstit cu tine
însuţi, la fel vei fi şi cu cei cu care intri în contact,
altfel eşti un suflet pierdut. E dreptul fiecăruia de a
alege. Trebuie să existe liberul arbitru în viaţa fiecăruia.
V.A. Pentru tine, azi
înseamnă mai mult decât
mâine?!
P.C. Azi este pentru
mine începutul lui mâine...
Cum ţi-am mai spus şi cum
ai remarcat de fapt, eu
trăiesc fiecare clipă foarte
intens, nu las să treacă
timpul aşa, fără să îl bag în
seamă. Am învăţat de la un
prieten drag de-al meu că
orice merită atenţie: merg pe
stradă, admir copacii, admir
gâzele, văd lucruri pe care
oamenii, în graba lor, nu le
văd şi am observat că asta
mă încarcă foarte mult, am
învăţat să mă încarc cu
bucurie de la tot ceea ce văd
în jur...
V.A. Cum te-ai simţit în
Galaţi la Festivalul de Film?
P.C. Mi-a plăcut foarte mult energia care era în
piaţă, energia acelor minunaţi oameni care au venit să
vadă film de bună calitate în cadrul festivalului, bunul
simţ de care au dat dovadă, educaţia lor... Am fost
foarte bucuroasă. La terminarea filmului aceştia au
rămas pe loc, au aşteptat şi au primit echipa, actorii şi
regizorul filmului, cu mare bucurie, i-au ascultat cu
atenţie pe toţi. Chiar am fost profund impresionată...
A fost un pariu pe care regizorul Cristian Comeagă
l-a câştigat atunci când a spus că va urca pe scenă, la
finalul filmului, împreună cu toată echipa. Dacă în
fiecare oraş s-ar organiza manifestări de genul ăsta,
cred că am evolua ca naţie. Încă o dată mi s-a confirmat
că există o nevoie de cultură, o sete de cultură, dar nu
oricum şi nu de orice fel, în Galaţi s-a dovedit şi cu
acest prilej că se doreşte valoare, calitate, nu cantitate.

Nicolae BACALBASA
,

Planeta noastră este în cea mai mare măsură „Fregata Pallada”.
o întindere a apei.
Cărţile de război pe mare ale lui Herman Wouk
Este o planetă albastră.
mi-au tăiat suflarea şi m-au smuls din realitate.
Marinăria a fost, dintru începutul omenirii, un
Nicholas Monsarrat, cu „Marea crudă”, mi-a oferit
enorm risc asumat, dar o necesitate într-o lume uluitoare clipe de viaţă.
mânată de foame.
Joseph Conrad, polonezul care a învăţat la 18 ani
Navigare necesse est, vivere non necesse.
engleza a devenit un artist al mării (şi al marinăriei),
Pe mare te aventurai.
cât şi al limbii adoptive, un Cioran polonez care a optat
Marinarul era aventurier, navigaţia antică se pentru marinăria activă în locul izolării în garsonieră
îmbrăţişa cu pirateria.
pariziană.
Navigaţia evului
Nu o să uit niciodată
mediu era însoţită de
farmecul blând şi omenia
o mortalitate enormă
învăluitoare
a
nu doar prin înec şi
„Însemnărilor unui
naufragiu, cât mai ales
marinar”
a
prin boli şi carenţe.
comandantului de cursă
Marea era o
lungă Ionescu Johnson.
condamnare.
Copilărind
la
Uneori, un joc cu
Constanţa, pentru mine
soarta
generos
marea a fost chemarea
răsplătit.
întinderilor ce mi-au fost
În
mijlocul
interzise.
Londrei, în Trafalgar
Am ajuns pe mare la
Marele val de la Kanagawa - Hokusai Katsushika
Square, proţăpit pe o
vârstă matură, medic de
coloană, se află statuia amiralului Nelson, om de bord, şi nevoia de a scrie, pitită în genă, a izbucnit
extracţie relativ umilă ajuns eroul unei naţiuni.
într-o „Trilogie a Mării”.
În Rusia, Ţarul Petru a creat flota, a
Cel mai exact, ce reprezintă marea am găsit
transformat un imperiu terestru în putere maritimă. într-un autor ce îmi era necunoscut, Jonathan Raban.
Arisocraţia îşi trimitea copiii în flotă.
„Călătoria pe mare este mai mult decât o aventură,
Marea a adus micii Olande putere şi măreţie. este un rit de trecere, tot atât de decisiv precum
Şi astăzi, anual se scufundă 2% din tonaj. căsătoria. Ea marchează sfârşitul fostului sine şi
Adică, teoretic, desigur, unul din cinzeci de vase. naşterea unui nou self”.
Există o literatură a mării?
Marele William Golding („omul produce răul aşa
Fără îndoială, căci există un romantism al cum albina produce mierea”) aduce lumină în lumea
întinderilor învolburate.
marinăriei: „Pe mare, oamenii trăiesc mult prea
Victor Hugo ne-a lăsat „Les travailleurs de la aproape unii de alţii şi deci prea aproape de tot ce
mer”.
este mai monstruos sub soare şi lună”
Allan Edgar Poe ne-a lăsat „Aventurile lui
Marinăria este simultaneitatea a două dezlănţuiri
Gordon Pym”.
apocaliptice, a două descoperiri la limita şi peste limita
Goncearov nu a scris numai „Oblomov”, ci şi imaginabilului, apa dezlănţuită şi omul dezlănţuit.
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Doi poeţi mergeau înainte fiecare urmându-şi calea.
Brusc, aceste drepte s-au intersectat şi întâlnirea
lor a format o cruce sau, dacă vreţi, o stea.
Aşa s-a întâmplat o minune uluitoare: întâlnirea mea
cu Charlie Chaplin într-o călătorie.
Diverşi oameni au vrut să ne facă cunoştinţă. De
fiecare dată, această intenţie a fost tulburată. Şi,
deodată, întâmplarea - în limba
poeţilor ea are un alt nume, ne
reuneşte pe puntea unei bătrâne
nave comerciale japoneze,
navigând în apele chinezeşti
undeva între Hong Kong
şi Shanghai.
Charlie Chaplin e aici!
Am fost cutremurat. Mai
târziu, Chaplin îmi va spune:
adevăratul destin al creaţiei
tocmai în asta constă, pentru a
permite prietenilor, cum suntem
noi, să evite stadiile intermediare.
Noi
ne-am
cunoscut
dintotdeauna. În acel moment nu
puteam să bănuiesc că dorinţa de
întâlnire a fost reciprocă. Mai
mult, călătoria mi-a descoperit
cât de capricioasă este gloria.
Sigur, aflam cu bucurie că am
fost tradus în diverse limbi ale
lumii, dar uneori, aşteptându-mă la prietenie, mă
întâlneam cu indiferenţa şi, pe de altă parte, întâlneam
cea mai fierbinte prietenie acolo unde credeam că voi
întâlni indiferenţa.
M-am hotărât să-i scriu lui Chaplin un mesaj. I-am
comunicat că mă aflu şi eu pe vapor şi mi-am exprimat
admiraţia. Chaplin şi Paulette Goddard cinau la masa
comună. Din comportamentul său am tras concluzia
că doreşte să-şi păstreze incognito-ul. De fapt, însă,
nu primise încă scrisoarea mea. Nu ştia că mă aflu şi
eu pe Karoa şi nu m-a recunoscut în vecinul de masă
pe care a alunecat cu ochiul.
După cină, m-am înapoiat în cabină. Tocmai am
început să mă dezbrac când s-a ciocănit în uşă.
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Deschid, pe prag Chaplin şi Paulette. Chaplin tocmai
primise scrisoarea mea. Iniţial, a crezut că este o glumă
şi o capcană. A fugit la secundul navei să verifice lista
pasagerilor, s-a convins că totul este real şi imediat,
sărind peste mai multe trepte, a coborât la mine pentru
a-mi răspunde personal.
Câtă simplitate, cât elan tineresc în această
atitudine! Am fost mişcat.
I-am rugat să mă aştepte la
ei în cabină până voi îmbrăca un
halat şi îl voi chema pe
Passpartout (Cocteau refăcea
traseul romanului lui Jules
Verne, Ocolul pământului în 80
de zile, însoţit de Marcel Kill,
care scria în salon scrisori). E
uşor de imaginat câtă lejeritate,
libertate, cât entuziasm ne-a
cuprins în timpul acestei întâlniri
înscrisă în cartea sorţilor. Vedeam
în faţa ochilor o legendă
întrupată. Passpartout mânca cu
ochii idolul copilăriei sale. Chaplin
îşi scutura cârlionţii argintii când
îşi punea ochelarii, mă îmbrăţişa
de umeri, izbucnea în râs şi
adresându-se însoţitoarei sale,
repeta mereu: It is not
marveillous? Eu nu ştiu
englezeşte, Chaplin nu ştia franţuzeşte, dar discutam
fără efort. Cum? Ce fel de limbă era aceasta? O limbă
vie, cea mai vie limbă din lume, născută din dorinţa de
a-l înţelege unul pe celălalt cu orice preţ, limba mimilor,
a poeţilor, limba inimilor. Fiecare cuvânt, Chaplin îl lua
în mâini, îl punea pe masă, îl instala pe postament şi
îndepărtându-se puţin, îl învârtea căutând să-l lumineze
cât mai bine. Găsea pentru mine cuvinte uşor de trecut
dintr-o limbă în alta. Uneori, ele erau anticipate şi
însoţite de gesturi. Gestul era preludiul şi încheierea
vorbei. Şi aceasta fără nici un fel de pauze, deşi uneori
părea că vorbele se opresc în aer ca mingile
jongleurului. Niciun moment, mingea nu îşi pierde
curgerea şi zborul fiecăreia poate fi urmărit. Am

descoperit o nouă limbă, am perfecţionat-o şi spre Nu putea să părăsească veşnica temă, râzi, paiaţă!
mirarea celor din jur şi în mod stăruitor o foloseam temă uzată, dar transformată de propriul său geniu.
numai pe aceasta. Această limbă o înţelegeam numai Viitorul său rol este un clown care primeşte lovituri şi
noi patru şi când lui Paulette, care vorbeşte bine în viaţă, şi pe scenă. Chaplin nu depăşeşte în mod voit
franţuzeşte şi se aduceau reproşuri că nu ne ajută, ea cadrul romanţei banale, melodramatice, dar regândeşte
răspundea: dacă mă apuc să-i ajut, se vor îneca în fiecare detaliu în aşa măsură, încât este urmărit cu
detalii, aşa, ei reuşesc să comunice numai ce este mai respiraţia tăiată chiar şi de spectatorii cei mai rigizi şi
important, observaţie
tari de cap. Nu mi-am dat
Charlie Chaplin, Cocteau, Paulette
care ne arată marea
seama de la început că
inteligenţă a acestei
Vremuri noi este o operă
femei. Bunul simţ nu îmi
remarcabilă în acest sens.
permite să reproduc în
Prima dată, la sfârşitul
detaliu planurile lui
filmului, Charlie pleacă pe
Chaplin. Tocmai pentru
drum însoţit. Încet, încet,
faptul că mi-a descoperit
personajul Chaplin trece de
bogăţia inimii sale, eu nu
la grotesc la uman, mustaţa
o pot face publică. Voi
devine mai mică, vârfurile
spune numai că visează
pantofilor se scurtează
la un asemenea episod.
ş.a.m.d. Dacă vreodată
Scena crucificării la
Chaplin va începe să
dancing când nimeni nu
interpreteze roluri care nu au
observă nimic. Visa şi la
fost scrise de el, îi dorim să
o altă scenă fantastică din
interpreteze Idiotul lui
viaţa lui Napoleon pe
Dostoievski, căci prinţul
insula Elba. (Napoleon
Mâşkin nu este spiritul lui
deghizat la poliţie)
Chaplin? Odată i-am spus că
Chaplin îl reneagă pe
Goana după aur este un dar
Charlotte: „Sunt cel mai
al sorţii, una din acele
vulnerabil om din lume.
întâmplări în viaţa unui artist
Eu lucrez în stradă.
când norocul îl însoţeşte la
Temelia artei mele,
fiecare pas şi parcă păşeşti
picioarele în fund. Şi
pe vârfuri înzăpezite între
încep deja să le primesc şi în viaţă”
cer şi pământ. Am spus şi am înţeles că am nimerit
Cuvinte minunate care iluminează una din liniile de exact, că şi el însuşi consideră Goana după aur un
structură ale lui Chaplin. El are, cum se spune acum, lucru deosebit între toate filmele sale.
un puternic complex de inferioritate. Poate fi comparat
Dansul chiflelor, iată pentru ce mă ridică toţi în
numai cu mândria sa, cu totul legitimă, şi cu impecabilul slăvi. Dar acesta e numai un şurubel dintr-o întreagă
său reflex de apărare care-l ajută să reprime orice maşină, un detaliu. Dacă în asta ei au văzut principalul,
încercare de a-i tulbura singurătatea (de care suferă) înseamnă că nu au reuşit să vadă tot întregul.
şi a-i agresa tot ce are sfânt.
Ţin minte această farsă elegantă prin care eroul
Se teme chiar de prietenie, căci prietenia este deja vrăjeşte pe toţi cei ce stau la masă, pe care o face cu
o obligaţie şi distruge obiceiurile. Atracţia lui bruscă o uşurinţă de parcă zboară în somn, ba mai mult, crede
către mine era, se pare, o excepţie şi uneori parcă se că poate să înveţe pe oricine şi că poate să zboare şi
temea de acest sentiment. În aceste momente, el parcă după ce se trezeşte din somn.
se ratatina şi, deschizându-se la început în faţa mea,
Chaplin are dreptate, cei vrăjiţi numai de acest truc,
se grăbea să se închidă brusc. Chaplin a proiectat un care l-au observat numai pe acesta, nu au înţeles nimic
film pentru Paulette, nu avea de gând să joace în el şi din epopeea lui de dragoste, din poemul lui eroic. Este
vroia să filmeze trei episoade în Bali. Compunea chinuit un film între viaţă şi moarte, între somn şi realitate; o
textul. Îmi citea unele din dialoguri. Acest film trebuia lumânare aprinsă care luminează o sărbătoare tristă.
să fie ca o reluare de respiraţie înaintea unui nou ciclu. Chaplin scufundă clopotul său submarin în cele mai
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profunde adâncimi ale Eului său. El filmează flora şi
fauna marilor adâncimi. Episodul din colibă este demn
de legendele popoarelor nordice, iar episodul cu puiul,
de comedia şi tragedia grecească. Nu de fiecare dată
ai norocul ca filmul să crească singur precum un arbore.
Goana după aur, Viaţa câinească, Puştiul sunt
excepţii fericite. La Vremuri noi, am lucrat mult prea
mult. Cum reuşeam să aduc o scenă la perfecţiune,
cădea din copac ca un fruct prea copt. Până la urmă
am scuturat ramurile. A trebuit să sacrific cele mai
bune episoade, dar ele sunt frumoase şi prin ele însele.
Aş fi putut să le prezint separat, una câte una, ca pe
primele mele filme. Interpreta în faţa noastră aceste
scene sacrificate din film şi în mica lui cabină, în faţa
noastră apăreau decoraţiunile, actorii şi Charlie însuşi.
Nu voi putea uita niciodată episodul când reuşeşte să
tulbure un oraş întreg, să oprească circulaţia stradală
şi totul numai pentru că
încearcă să împingă cu
bastonul o aşchie de lemn
prin zăbrelele canalizării.
Iată, Paulette lipseşte cinci
minute şi Charlie,
aplecându-se spre mine,
şopteşte: mi-e atât de milă
de ea. De cine? De acest
cactus mic plin de ace, de
această
leoaică
miniaturală cu coamă şi
gheare superbe, de acest
luxos Rolls Royce cu
metal şi piele orbitoare. Dar acesta este Chaplin, aşa
este alcătuită inima sa. Îi e milă de vagabondul pe
care îl interpretează, îi e milă de noi, îi e milă de ea.
De biata pe care o ia cu sine ca să-i dea de mâncare,
ca să o culce când doreşte să doarmă, ca să smulgă
puritatea ei din capcana marelui oraş şi brusc în locul
stelei de la Hollywood care poartă rochia argintie de
atlas precum valetul uniforma. În locul regizorului bogat
în costum muştar din tweed, cu o coamă ninsă, văd un
omuleţ mic, palid, cu păr buclat care ţine cu nonşalanţă
un bastonaş în mână, care, şchiopătând, vagabondează
prin lume cărând după sine făptura nefericită cât mai
departe de monstrul veşnic nesătul, capitala, şi cât mai
departe de labele poliţiei.
Chaplin este în esenţă un copil. Uite-l cum lucrează
asemenea unui elev care scrie în caiet scoţând, de
efort, din gură, vârful limbii. Cine, dacă nu un copil, a
venit val vârtej în cabina mea şi ne chema în California;
cine, dacă nu copiii, sunt ăştia doi cărora le-a venit
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abia terminând timpuri noi, să fugă în Honolulu şi,
luându-se de mână, să înconjoare lumea. Nu puteam
în nici un moment să mă obişnuiesc cu faptul că
interlocutorul meu, omul viu, şi fantoma mică şi palidă,
îngerul lui cu mii de feţe, pe care are libertatea de a-l
înmulţi la infinit şi a-l trimite oriunde ca sol al său, sunt
unul şi acelaşi lucru. Încet, încet am reuşit să îi confund
pe aceşti doi Chaplin. E suficient o grimasă, un rid, un
gest sau o privire şi aceste siluete se contopesc: sufletul
simplu evanghelic, micul sfânt cu joben care intră în
rai trăgând de manşete şi scoţând cu mândrie pieptul
înainte şi impresarul care se autoguvernează ca
o marionetă.
Dacă Chaplin stă încuiat în cabină sau merge
înainte-înapoi în studio în timpul filmărilor, el este
captivat de muncă. Îi este atât de frică să se rupă,
încât îndepărtează viaţa de sine limitându-se la cele
mai simple lucruri pe care
le-a învăţat pe dinafară.
Zâmbetul unui bătrân, o
chinezoaică care dă ţâţă
unui copil, orice fleac,
orice amănunt pe care le
surprinde în cartierul
sărăcimii îl înflăcărează.
E suficient ca să se
prăbuşească în munca pe
care o iubeşte din toată
inima. Nu-mi place să
muncesc, mărturiseşte
Paulette. Lui Chaplin îi
place. Totodată o iubeşte pe Paulette şi se consacră
acestei iubiri cum se consacră muncii. Tot ce este în
afara acestora îl deprimă. Dacă îl tragi în afara muncii,
devine obosit, cască, se cocoşează, ochii i se sting.
Un cadavru de-a binelea. Familia Chaplin trebuie să
fie pronunţată în manieră franţuzească Chaplin. E din
familia pictorului. Cu acest sânge franţuzesc se
mândreşte ca şi cu sângele bunicii sale, ţiganca. Iar
omuleţul cinematografic, prin aspect şi caracter,
seamănă cu un locuitor al cartierului evreiesc. Aici e
totul: jobenul, redingota, pantofii, capul buclat, inima
milostivă şi spiritul care uneşte mândria cu umilinţa.
Nu întâmplător, tabloul pe care-l iubeşte cel mai
mult este Pantoful vechi al lui Van Gogh.
Traducere din Jean Cocteau realizată de
Nicolae Bacalbaşa

Ghitã
, NAZARE

*
Am considerat o datorie de onoare să încerc să
risipesc acea densă ceaţă şi să scutur cât mai
energic acel praf al uitării de pe chipul unuia
dintre cei mai mari patrioţi pe care i-a avut ţara
vreodată şi să purced la cercetarea în profunzime
a vieţii şi a operei sale, urmându-i cu încântare
meritele şi înţelegându-i cu îngăduinţă poticnirile
şi neîmplinirile, scrie prof. dr. Zanfir Ilie în demersul
său de a pune în valoare una dintre dimensiunile operei
ilustrului român Vasile Alexandrescu Urechia (18341901), publicistica. Cartea, după
mărturisirea autorului, „a fost
concepută pentru a întregi profilul
cultural şi intelectual al acestui
înflăcărat patriot şi neobosit
cărturar”, cât şi pentru „a anula
nedreptăţirea” pe care a suportat-o
în timpul vieţii şi care i s-a făcut după
moarte. Se întâmplă aceasta, chiar
ca un omagiu, în anul în care Cetatea
Cărţii lui Urechia, Biblioteca Publică
„V. A. Urechia”, aniversează 125 de
ani de existenţă.
Vasile Alexandrescu Urechia a
desfăşurat o impresionantă activitate
publicistică, a editat şi a redactat
ziare, buletine şi anuare, şi-a exprimat
deschis, tranşant, opiniile cu privire
la problemele societăţii timpului său,
a popularizat creaţiile literare ale
vremii şi rezultatele cercetărilor
istoriei neamului românesc, fiind
considerat drept „fondator al presei româneşti
moderne”.
Volumul privind publicistica lui V. A. Urechia
cuprinde cinci capitole tematice: Itinerariul afirmării
publicistice a lui V. A. Urechia, Reflectarea
personalităţii plurivalente a lui V. A. Urechia în
publicistică, Axele publicisticii lui V. A. Urechia,
V. A. Urechia şi rostul confruntărilor ideatice şi
Repere definitorii ale exegezei publicisticii lui
V. A. Urechia. Textul este completat de consideraţiile
autorului referitoare la personalitatea lui Vasile
Alexandrescu Urechia (pp. 13-23), o consistentă
bibliografie (aproape 200 de lucrări, studii şi articole
referitoare la publicistica lui V. A. Urechia), aproape
50 de titluri din scrierile lui V. A. Urechia, izvoare
arhivistice şi periodice.
Vasile Alexandrescu Urechia, bucurându-se de
sprijinul lui Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri,
care i-au înlesnit plecarea la Paris şi l-au introdus în
lumea academică franceză, debutează la cel mai
popular ziar din Franţa, La Presse, preocupare pe care
o va onora şi nu o va abandona până la sfârşitul vieţii.
După un îndelungat periplu prin Europa, unde are acces
la noi medii culturale, Urechia se întoarce în ţară şi
promovează în publicistica sa învăţământul, în special

cel sătesc, cultura, istoria neamului, cartea etc. Îşi face
debutul în ţară cu articolul „Un vis”, apărut în 1853 în
Almanahul Buciumului Român, iar în preajma Unirii
Principatelor, Urechia se dovedeşte un fervent jurnalist:
fondează Opiniunea (1857), jurnal unionist tipărit la
Paris, Zimbrul, Vulturul (1858), Steaua Dunării
(1859), iar mai târziu fondează sau face parte din
redacţia unor publicaţii precum Ateneul român, revistă
literară şi artistică (1860), Dacia, ziar politic, literar
şi comercial (1861), Buletinul instrucţiunei publice
(1865), Foaia Societăţii pentru
învăţătura poporului român (1867),
Adunarea naţională (1869),
Informaţiunile bucureştene (1870),
Buletinul Fundaţiei Urechia
(noiembrie, 1901). După apariţia
primului număr, pe 2 noiembrie 1901
V. A. Urechia a decedat. Este meritul
Bibliotecii „V. A. Urechia” de a fi
continuat apariţia acestei publicaţii,
ajunsă astăzi la numărul 15.
După Unirea Principatelor, în
anul 1859, V. A. Urechia este numit,
prin decret domnesc dat de
Alexandru Ioan Cuza, director în
Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii
Publice, calitate din care publică în
mod curent în ziarele timpului.
Mi-am dat silinţa, avea să
mărturisească marele cărturar, să dau
desvoltare învăţământului sătesc.
Când se arenda o moşie
monastirească, în contract se trecea obligaţiunea
clădirei unei case de şcoală. Imediat ce era gata,
trimiteam un învăţător pregătit în Institutul
Vasile Lupu.
Publicistica lui V. A. Urechia este străbătută de
patriotismul ardent al autorului: Cînd o naţiune ca a
noastră, se preciza în articolul-program al Daciei,
semnat de fondatorul publicaţiei, îşi rupe valul
întunericului care a acoperit-o până acum; cînd
pe orizontul ei zăreşte, prin îndoiturile norilor
celor deşi, o rază de lumină şi de viaţă, cînd după
atîtea tempeste politice, prin care a trecut, se
apropie de limanul mîntuitor; cînd glasul de
dreptate, de libertate şi de frăţie îşi află ecoul în
inimile tuturor; când speranţele ei, de atîtea ori
amăgite, de atâtea ori laş înşelate, încep a se
realiza una câte una; cînd ora învierii a sosit,
atunci ziarele, această tribună a lumii moderne,
este (sînt) cîrmaciul îndemînatic şi ca s-o ferească
de stâncile periculoase, şi ca s-o conducă, de
timpuriu, la portul dorit. Ca să fim uniţi printr-un
pact politic, se cade mai înainte de toate de a fi
strînşi prin legăturile inimilor noastre, care să ne
ţie împrejurul unei fiinţe ce se pune pe deasupra
(continuare în pag. 38)
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Covorul de Caramanliu l-a achiziţionat doctorul
Z., o rudă îndepărtată a soţiei mele, înainte de
război, când s-a stabilit ca dr. chirurg într-o capitală
de judeţ, a început să câştige şi să-i meargă bine.
Lucru de preţ, covorul avea o discreţie anume,
nu sărea în ochi, se prelungea cu încetul în tine,
obligându-te să-i descoperi în timp armonia
culorilor de vegetal mort şi îmbinarea savantă
a liniilor.
Ca orice barbar doritor să-şi înnobileze stirpea,
doctorul l-a aşternut peste imensul pat matrimonial
din dormitorul familiei, loc tainic şi cu o semnificaţie
anume şi unde, cel puţin aşa credea doctorul, avea
să rămână netulburat pentru generaţii.
Neobişnuita poveste a covorului a început după
ce s-a terminat războiul, au năvălit ruşii şi a fost
izgonit regele, iar comuniştii au hotărât să-l bage
pe doctor la puşcărie pentru că, după ce îşi trăgea
bunăstarea vărsând la propriu sângele poporului,
i se urâse cu binele şi îi înjura pe noii înstăpâniţi
pe la colţuri.
Cu ocazia percheziţiei efectuate în crucea
nopţii, unul din tovarăşi, căruia nu îi era străin
frumosul, a observat covorul şi i s-a întipărit
în minte.
Cu ocazia primei defilări, pe când doctorul meu
stătea înăuntru, tovarăşul a avut un moment de
inspiraţie, şi-a reamintit şi a revenit cu alţi tovarăşi,
au săltat Caramanliul familiei Z., care a fost dus
în piaţa oraşului, şi a fost prins gospodăreşte în
piroane pe schelăria de lemn a tribunei. A fost
începutul unei cariere prodigioase care a durat
aproape o jumătate de secol, în care covorul a
fost interfaţa dintre popor şi reprezentanţii
poporului în clipele de sărbătoare ale naţiunii.
A fost martorul mitingurilor de 7 Noiembrie, a
parăzilor de 1 Mai şi de 23 August.
Prin faţa Caramanliului au fost purtate pe băţ
portretele lui losif Visarionovici, a tovarăşului Dej,
a tovarăşei Ana şi a tovarăşului Luca.
Apoi, urmând meandrele istoriei, au dispărut
portretele tovarăşului Luca şi a tovarăşei Ana,
apoi portretele tovarăşului Dej. Apoi au dispărut
şi portretele lui Lenin până când au rămas numai
portretele Tovarăşului la care s-au adăugat mai
la urmă portretele Tovarăşei.
După ce a ieşit afară şi şi-a reluat munca,

doctorul Z. a defilat în faţa propriului său covor
îmbrăcat în halat alb şi agitând trandafiri de plastic
către cei de deasupra, iar după ce doctorul s-a
prăpădit, au defilat copiii lui prin faţa copiilor celor care
stătuseră cândva la tribună, conform bine cunoscutului
principiu: copiii şefilor noştri vor deveni şefii
copiilor noştri.
Rechiziţionarea periodică a covorului a trecut şi ea
prin diverse etape. La început, cei care veneau să-l
salte erau aspri, cu feţele imobile şi vorba scurtă şi
poruncitoare. Doctorul şi soţia sa, servili şi cooperanţi,
se agitau mult şi îşi fereau privirea, neliniştiţi de ce ar
fi putut să desluşească ceilalţi în căutarea ochilor lor.
Mai târziu, când lucrurile au reintrat în matcă - şi
s-au mai tocit muchiile istoriei, veniţii după covor
rosteau frumos ,,trăiţi dom’ doctor”, ,,săru’mâna
doamnă”, serveau câte o cafeluţă cu gazdele, apoi
plecau cu obiectul şi, când îl duceau înapoi, îl aşterneau
cu grijă pe patul familiei netezindu-i mângâios cutele
cu palma.
Apoi a venit iarna anului 1989 şi Caramanliul şi-a
pierdut semnificaţia istorică.
Când l-am văzut eu, covorul era decăzut.
În timp ce îi ascultam povestea, îmi treceam
degetele prin ţesătura caldă în acelaşi timp aspră şi
moale, respirând parcă viaţă ca o piele de animal viu.
În inima lui, covorul părea neatins şi numai pe laturi,
unde timp de jumătate de veac, se înfipseseră nemilos
cuiele de sărbătorile naţionale ca într-un soi de răstignire
simbolică, lâna era scămoşată, subţiată şi dezvăluia
urzeala de dedesubt.
Proprietarul actual, feciorul acum bătrân al
doctorului, căuta pe cineva să recondiţioneze covorul,
să-l ţeasă şi să acopere schilodeala marginilor. L-am
descurajat atât cât mi-a stat în putinţă, invocând diferite
motive tehnice. Adevărul este că mi-a fost frică că
odată reparat şi readus la starea sa iniţială, la fiecare
23 August lâna ar fi putut să se desfacă din nou, să
crape şi să plesnească, ar fi putut să apară stigmate în
lână ca o dovadă de mărturie de credinţă, căci ce
altceva a fost comunismul pe care Caramanliul l-a slujit
fără voie o jumătate de secol, dacă nu o religie, şi
atunci aş fi ştiut că comunismul nu a murit, s-a înălţat
un pic până la ceruri, precum Isus, şi va veni o zi când
o să se întoarcă.
Poate că e adevărat, poate că nu.
Numai că eu nu doresc să o aflu.

*
- fragment -

Vântul de Vest
stăpâneşte mările ce scaldă
ţărmurile acestor împărăţii.
De la intrarea pe canal, de
pe promontoriile ca un
foişor, din estuarele
râurilor asemenea unor uşi
dosnice, din culoare,
golfuri mici, strâmtori,
limanuri, garnizoana insulei
şi marinarii corăbiilor care
pleacă sau vin privesc către
apus, judecând după
feluritele mantii ale apusului, care de care mai
frumoase, încotro se îndreaptă capriciile
domnitorului.
Cel mai bine e să priveşti spre sfârşitul zilei faţa
maiestuoasă a Vremii de Apus, care hotărăşte soarta
corăbiilor.
Blând şi luminos, ori luminos şi rău prevestitor,
cerul apusului răsfrânge gândurile ascunse ale
stăpânitorului.
Îmbrăcată într-o mantie de aur orbitor ori
înveşmântată în zdrenţe de nori negri ca un cerşetor,
puterea Vântului de Vest stă ca într-un jilţ împărătesc
în zare la apus, lăsându-şi picioarele pe Atlanticul de
Nord ca pe un taburet şi purtând pe frunte o diademă
din primele stele ce licăresc pe cer.
Pricepuţii curteni ai vremii, marinarii îşi sucesc
corăbiile ca să-i fie pe plac stăpânitorului.
Vântul de Vest e un împărat de seamă, el nu
se-ncurcă în prefăcătorii. Nu urzeşte cu ură planuri
ascunse. E prea puternic ca să se dea la înşelătorii
mărunte. E pătimaş în tot ceea ce face, până şi în
catifelarea zilelor senine, în farmecul cerului când îl
lasă albastru ca să-şi răsfrângă adânca, nesfârşita
blândeţe în oglinda mării, învăluind, înrobind,
picurând somn peste pânzele albe ale corăbiilor.
Nu există ocean al lumii pentru care Vântul de
Vest să nu însemne absolut tot.
Stă ca un poet în jilţul de aur - neasemuit, simplu,
primitiv, gânditor, repezit, nestatornic, de nepătrunsdar mereu acelaşi, dacă ştii să-l înţelegi.
Uneori, apusurile lui sunt parade pentru a-i încânta
pe cei mulţi, arătându-le deasupra mării giuvaerurile

vistieriei împărăteşti.
Alteori, apusurile lui
seamănă cu dorinţa
împăraţilor de-a se putea
încrede în cineva:
adumbrit cu milă şi
tristeţe gânditoare,
strălucind melancolic
deasupra preascurtei
linişti pe ape.
Am văzut de multe ori
Joseph Conrad
cum răbufneşte mânia
înăbuşită a sufletului lui
aprinzând soarele îndepărtat, făcându-l să dogorească
fără cruţare, ca ochiul unui despot neiertător, adăpostit
de cerul palid, înspăimântat.
El este împăratul ce-şi trimite către ţărmurile
noastre batalioanele de valuri ale Atlanticului.
La auzul vocii Vântului de Vest, aleargă fără împotrivire
toată suflarea oceanului.
La porunca Vântului de Vest, cerul de deasupra
insulelor noastre nu-şi mai află odihna, iar apele vin
iureş peste maluri.
Cerul vremii aduse de Vântul de Vest e acoperit
de nori ce gonesc, nori uriaşi şi albi, plini de măreţie,
îngroşându-se din ce în ce, până se unesc într-un
baldachin trainic, cenuşiu, în vreme ce dedesupt
zboară cu iuţeală ameţitoare furtuna pustiitoare,
mânioasă, întunecată şi aproape lipsită de aer.
Bolta de pâclă se îndeseşte, se lasă mereu mai jos
către mare, aducând zarea din ce în ce mai aproape
de corabie.
Vremea adusă de Vântul de Vest se instalează cu
toate însuşirile ei, închisă, cenuşie, ca un fum gros
să-l tai cu cuţitul şi rău prevestitoare.
Îi împiedică pe oameni să vadă prea departe, îi
udă până la piele, le atârnă pe suflet, le taie răsuflarea
cu rafale asurzitoare, îi asurzeşte, îi orbeşte, îi
îmboldeşte şi-i azvârle înainte cu corăbii care se clatină
către ţărmurile noastre pierdute-n ceţuri şi ploaie.
La fel ca oamenii îndărătnici, vânturile îşi fac
toanele după bunul lor plac, cu urmări dintre cele mai
nefericite.
Mânia neostoită, puterea lui nesupusă ştirbesc firea
deschisă şi mărinimoasă a Vântului de Vest.

15

Revista Dunãrea de Jos - nr.164

Sufletul îi este ros de o răutate ascunsă, înciudată.
Furia nestăpânită a puterii lui îl face să-şi distrugă
propria împărăţie.
Fruntea încruntată se îndreaptă spre cerul de
sud-vest.
Îşi suflă mânia în vijelii înspăimântătoare şi îşi înăbuşe
ţinutul cu o nesfârşită
învălmăşeală de nori.
Presară sâmburii neliniştii pe
punţile corăbiilor purtate de
vânt, dă oceanului sfâşiat de
dâre de spumă înfăţişare
bătrânicioasă şi încărunţeşte pe
căpitanii vapoarelor care
gonesc spre Canalul Mânecii, în
drum spre casă.
Când îşi adună dinspre
sud-vest puterea, Vântul de Vest
e adesea ca un domnitor ce şi-a
ieşit din minţi, izgonind cu
blesteme dezlănţuite pe cei mai
credincioşi curteni către
naufragiu, nenorocire, pieire.
Vremea adusă dinspre
sud-vest este o vreme închisă par
excellence.
Nu atât din cauza ceţii
groase, cât fiindcă zarea se
strânge, ţărmurile se învăluie tainic în nori care se
lasă ca o temniţă joasă, boltită peste corabia dusă de
vânt.
Nu-i o orbire, poate doar o scurtare a vederii.
Vântul de Vest nu-i porunceşte marinarului: „Ci orb
vei fi”.
Mai degrabă îi îngustează văzul şi-i sădeşte-n piept
frica de uscatul cu care s-ar putea ciocni.
Îl jefuieşte de jumătate din puterea şi
priceperea lui.
De multe ori mi s-a întâmplat, pe când mă aflam în
cizmele lungi şi haina de ploaie şiroind de apă alături
de căpitan, la pupa unui vas îndreptându-se spre
Canalul Mânecii în drum spre casă, şi priveam visător
la pustietatea cenuşie, plină de frământare ce ni se
întindea în faţa ochilor, să aud un oftat ostenit urmat
de câteva vorbe voit nepăsătoare:
- Nu prea se vede pe vremea asta.
Răspundeam şi eu încet, cu prefăcută nepăsare:
- Aşa-i, domnule.
Fără să vrem, ne învârteam de fapt în jurul spaimei
neîntrerupte că undeva, înainte, se afla un ţărm ascuns
vederii noastre, către care corabia se avânta cu iuţeala
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fulgerului, gata să se izbească.
Vânt prielnic, vânt prielnic! Cine-ndrăzneşte să
cârtească împotriva vântului prielnic?
Împăratul Apusului, despotul Atlanticului de Nord
de la latitudinea Azorelor la latitudinea Capului
Farewel ne făcea un hatâr.
Ne dăduse brânci ca să
încheiem o călătorie reuşită.
Din nefericire, nu izbuteam
să-i răspundem cu un surâs de
curtean recunoscător.
Ne făcea acest hatâr cu o
căutătură încruntată şi trufaşă,
ca a unui mare despot care a
hotărât să lovească o parte din
corăbii cu sete, iar pe celelalte
să le gonească acasă dintr-o
singură răsuflare de cruzime şi
îngăduinţă, amândouă în stare
să scoată pe oricine din minţi.
- Aşa-i, domnule. Nu prea se
vede.
Vocea secundului repeta
gândul căpitanului şi amândoi
rămân cu ochii aţintiţi înainte,
în vreme ce corabia se
năpusteşte cu douăsprezece
noduri către ţărmul spre care
bate vântul.
La numai câteva mile în faţa bompresului, care se
leagănă şiroind de apă, dezgolit şi înclinat în sus ca o
lance, zarea cenuşie astupă vederea cu nesfârşite valuri
uriaşe, mânioase, gata să se izbească de norii
foarte joşi.
Când se află în dispoziţia lui înnorată, sud-vestică,
Vântul de Vest se încruntă ameninţător.
Dinspre sala tronului, de la Apus, sosesc rafale şi
mai puternice, ca nişte urlete cumplite de furie turbată,
a căror demnitate e salvată doar de măreţia
posomorâtă a peisajului.
Ploaia răpăie pe punte, izbind în pânzele corăbiei
de parcă degete mânioase ar azvărli-o cu răcnete.
Când se înnoptează în timpul unei furtuni dinspre
sud-vest, întunericul e mai disperat decât toate
umbrele Iadului.
În dispoziţia lui de sud-vest marele Vânt de Vest e
lipsit de lumină, soare, lună, stele.
Nici o licărire de lumină, nicăieri.
Doar fulgerele fosforescente ale uriaşei perdele de
spumă care clocoteşte împrejurul vasului, azvârlind
(continuare în pag. 33)

* (II)
obiceiuri şi credinţe populare româneşti
Dr. Doina Işfănoni
Floriile (dumineca
de dinaintea Paştilor)
Dezlegarea la peşte pe
care o aflăm stipulată în
calendarul creştin face
referire, pe de o parte la
binecuvântrea peştelui de
către Iisus ca hrană spirituală, iar pe de altă parte
prefigurează instituirea simbolului creştin al peştelui,
ca reprezentare emblematică a Mântuitorului însuşi.
Învierea Domnului – Paştile
În contextul sărbătorii Paştilor, peştele are o singură
conotaţie: simbol al creştinismului şi al Învierii
Domnului. Gestul consumării peştelui la Paşti
echivalează cu o „nouă naştere” a fiecărui creştin,
dobândită simbolic prin Învierea lui Christos, după ce
a trecut prin moartea pe cruce. Pentru a dobândi
această renaştere, creştinii au trebuit să moară şi ei
simbolic prin post, depăşindu-şi astfel vechea stare.
În Muntenia, Oltenia, Moldova şi Dobrogea, Paştile
primite la biserică asociază tainei Sfintei Împărtăşanii
- pâinea şi vinul, ca trup şi sânge al Domnului - peştele
şi brânza, tot ca elemente emblematice ale
Mântuitorului. Din acestă perspectivă, consumul
ritualic al peştelui la Paşti reprezintă comuniunea
spirituală a discipolilor cu Învăţătorul lor, oferindu-ne
şansa regenerării ciclice, prin asumarea şi afirmarea
credinţei creştine.
În coşul pascal pe care-l pregătesc gospodinele
din Bucovina pentru a fi sfinţit în noaptea Învierii, nu
întâmplător ele pun alături de bucatele consacrate pască, ouă, cozonaci, carne de miel - peşte şi caş
proaspăt. De fapt, se poate spune că, prin tipurile de
alimente reunite în coşul pascal, oamenii rememorează
momentele importante din istoria creştinătăţii.
Omniprezentă în obiceiurile şi credinţele
precreştine şi creştine, simbolistica peştilor se
regăseşte şi în anumite genuri folclorice. Prin metafore
şi comparaţii de mare expresivitate şi originalitate
artistică, calităţile şi însuşirile peştilor sunt evocate în

colindele de pescar, în cântece de leagăn, ghicitori şi
nenumăratele expresii verbale. Fiecare dintre aceste
creaţii stochează un important corpus de credinţe şi
experienţe umane pe care elementul folcloric le
transmite de la o generaţie la alta.
Într-un descântec cules de Elena Niculiţă Voronca
la începutul secolului al XX-lea se accentuează
muţenia peştelui, pentru a oferi copilului un somn
reconfortant.
Vino, somne,
De-l adoarme
Vină, ştiucă,
De mi-l culcă
Şi tu, peşte,
De mi-l creşte.1
Dintr-un descântec de roşeaţă, cules din judeţul
Tutova, aflăm cum se pregătea borşul de peşte în
respectiva zonă:
Plecat-a un om roş-poroş,
Cu căruţa roş-poroş,
A să cumpere peşte roş-poroş,
Să-l ducă acasă roş-poroş,
Să-l gătească femeia roş-poroş
Şi să-l facă borş roş-poroş.
Îl ia şi-l spală roş-poroş
Cu apă roş-poroş
Şi-l curăţă cu cuţitu roş-poroş,
Îl taie şi-l spală roş-poroş,
Îl sară roş-poroş,
Îl pune în oala cu borş roş-poroş
Şi-l fierbe roş-poroş.
Pune foc pe vatră roş-poroş
Face mămăligă roş-poroş,
Pune masa roş-poroş
Pune mămăliga pe masă roş-poroş
Cu cel borş roş-poroş
Cu linguri roş-poroş.
Poftiţi, oameni,
Să mâncaţi roş-poroş
Mămăligă cu peşte roş-poroş...
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Şi mâncaţi
Roşeaţa lui N. roş-poroş...2
Gândirea mitică a poporului român se reflectă şi la
nivelul ghicitorilor. Iată câteva exemple în care peştele
este definit prin comparaţie cu păsările şi omul.
Are aripi
Dar nu zboară;
N-are picioare
Dar merge.
Apa mă naşte
Soarele mă creşte
Şi când nu văd pe mama, mor.
Unde omul moare,
El trăieşte;
Unde omul trăieşte,
El moare.3
Reprezentări ihtiologice întâlnim şi în repertoriul
expresiilor verbale. Gândindu-ne la ceea ce ne
înconjoară, reprezentăm lumea, împrumutând atribute
ale peştilor. De fapt, folosind metafore ori de câte ori
vorbim despre peşti, ne referim la cu totul altceva.
Mesajul pe care intenţionăm să-l transmitem nu are
aparent legătură cu făpturile acvatice, dar sintetizează
foarte bine stările emoţionale şi dilemele oamenilor,
trăsăturile de caracter, ierarhiile şi reglementările
sociale.
Redăm câteva dintre cele mai frecvente expresii
verbale folosite în limba română, cu echivalent şi în
folclorul altor popoare :
- mut ca peştele = discret, om de încredere care
ştie să păstreze secretul;
- tace ca peştele = persoană care ştie să păstreze
tăcerea; nu scoate niciun cuvânt;
- a trăi ca peştele în apă = a te simţi în largul tău,
a-ţi merge bine, a acţiona competent într-un domeniu;
- a te zbate ca peştele pe uscat = a duce o viaţă
foarte grea; a face eforturi desperate şi uneori
zadarnice;
- a fi cu borşul la foc şi cu peştele în iaz = a te
lăuda înainte de izbândă;
- asta-i altă mâncare de peşte = asta este cu totul
altceva; se face diferenţa între două atitudini, concepte,
idei;
- asta-i tot o mâncare de peşte = este acelaşi
lucru, este totuna;
- mă întorc cât ai zice peşte = revin foarte repede;
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- la pescuit = a ieşit la „agăţat”,
- în gaură de peşte = a şti să te furişezi;
- a o lasa în coada de peşte = a nu duce la capăt o
lucrare, acţiune neterminată;
- Ţara lu’ Peşte = un teritoriu inexistent, superlativ
pentru a exprima absenţa totală a ordinii sociale;
- peştele de la cap se-mpute = conducătorul din
cel mai înalt rang al ierarhiei sociale poartă vina pentru
declinul societăţii;
- este un peşte = proxenet;
- peştişorul de aur = personaj miraculos, capabil
să îndeplinească oricare trei dorinţe.
Desigur, pentru contemporani, ilustrarea filonului
de continuitate al străvechiului simbol al peştelui, cu
subtilele sale forme de integrare în spiritualitatea
diverselor culturi şi confesiuni, poate părea o problemă
de istorie a religiilor pe care o au în vedere teologii,
antropologii şi istoricii. Dincolo de pertinentele abordări
şi explicaţii ale oamenilor de ştiinţă, există însă
reprezentările acestui simbol în credinţele, ritualurile
şi ceremonialurile diferitelor popoare. Din vremuri
imemoriale, legendele, basmele, datinile şi obiceiurile
practicate de membrii diferitelor comunităţi umane aduc
peste timp mărturii tulburătoare ale unui sincretism
mitico-magic şi religios care s-a consolidat în conştiinţa
oamenilor prin transmiterea experienţelor de viaţă
materială şi spirituală, din generaţie în generaţie.
Descifrarea structurilor de mentalitate specifice
diverselor comunităţi umane, studiul sistematic al
formelor de manifestare şi resemantizarea valorică a
fiecărui element, din perspectivă spaţio-temporală în
contextul pe care l-a generat, pot oferi omului modern
o imagine convingătoare asupra diversităţii universului
spiritual şi emoţional care defineşte cu adevărat
profilul antropologic al locuitorilor acestei planete.
Note:
1
Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele
poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică,
Editură proprie, Cernăuţi, 1903, p.958.
2
Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat
Privire generală. Medicină magică, Ed.Polirom, Iaşi,
1999,p.369.
3
Ivan Evseev Dicţionar de magie, demonologie şi
mitologie româneasca, Ed.Amacord, Timişoara,1999
* Lucrare prezentată de Dr. Doina Işfănoni în
cadrul simpozionului Proiectului „Ca peştele prin apă”,
finanţat POP 2007-2013, din data de 04.08.2015.
(sfârşit)

(Revista istorică, n-le. 4-6, april-iunie 1938)
- Conferinţă la Uniunea Navală - de N. Iorga
...mi-au căzut supt ochi câteva rânduri ale marelui
istoric frances, atât de legat prin simpatie şi prin unele
studii, prin unele publicaţii, de noi, în anii romantici de
la 1848 şi după această dată, Michelet, care s’a gândit
cândva, la 1851, şi o spune într’o scrisoare către
Costachi Rosetti, la ceia ce sânt pe cale să recomand
acum şi a indicat sensul care cred că trebuie avut în
vedere în aceste studii viitoare.
El cerea lui Rosetti să-i dea ştiri cu privire la poesia
populară romănească, întru cît această poesie populară
poate să aibă o
legătură cu Dunărea,
- căci pe dînsul îl
interesează Dunărea
în rîndul întăiu, dar
toate rîurile noastre nu
sînt decît un mijloc de
a hrăni şi întreţinea
Dunărea: dacă voiţi,
Dunărea merge, prin
apele care i se dau,
pănă la cele mai
depărtate mici izvoare
din munte, de unde
pleacă rîurile cele mai mari; este un fel de Dunăre
concepută mai larg, cu tot ce întră în alcătuirea ei. Nu
se poate vorbi de Dunăre fără de rîuri, cum nu se poate
vorbi de rîuri fără de Dunăre.
Nu se poate vorbi, adaug eu, nici de Mare,
considerînd Dunărea ca un rîu închis. Dunărea este
un rîu deschis şi, anume, noi avem deschizătura acestui
rîu. Doar toată istoria flotei bizantine, toată istoria flotei
turceşti, care nu este decît imitaţia flotei bizantine, ni
arată un lucru, că între Dunăre şi între Mare este
legătura cea mai firească: se trece din una în cealaltă.
Corăbiile turceşti veniau pe Marea Neagră şi
pătrundeau pe Dunăre pănă foarte sus. Dacă nu
mergeau, natural, pănă acolo unde acum s’a făcut
trecătoarea aceia, cu atîta sforţare de tehnică şi cu
atîta cheltuială, de la Porţile de Fer, dar ajungeau pană
la Nicopole, de ex., pănă unde au mers, la 1445,
corăbiile cruciaţilor: cele francese ale ducelui de

Burgundia şi ale Veneţienilor, în serviciul Papei, atunci
cînd pe malul nostru era Vlad Dracul cu fiul lui, cari
participau la această cruciată şi încercau tunurile
Francesilor aşa de mult, încît de jur împrejur toţi
servanţii au fost sfărîmaţi în bucăţi. Şi cu această
ocasie se vede legătura, aşa de firească, între Mare şi
Dunăre, şi Turcii s’au folosit necontenit, în toate
războaiele lor, de această legătură.
Dar, încheind o aşa de lungă parentesă, iată ce
spune Michelet, în această scrisoare, pe care o dă un
profesor frances
care a fost la noi
mai multă vreme şi
a păstrat interes
pentru studiile de
istorie romînească,
d. Paul Henry, în
cartea
sa:
„L’abdication du
Prince Cuza”:
„Nu există oare
şi poesii ale rîului
însuşi, cîntece ale
luntraşilor ş. a. m.
d., cîntînd unitatea Dunării, geniul şi sufletul ei”?
Pe dînsul îl preocupă deci Dunărea ca o fiinţă vie
şi viaţa aceasta trece apoi în Mare.
„Aş vrea”, urmează Michelet, „ca în aceste
deosebite melodii să prind plîngerea şi suspinul marelui
fluviu prisonier”.
Michelet era un om de formule fericite şi, de sigur
că aceia ce spune el aici, în această scrisoare,
represintă una din formele cele mai frumoase de
întrupare a unui gînd în legătură cu ce numim astăzi
geo-politica sau antropo-geografia.
În sensul acesta: rîurile vii, Marea înviată prin apele
care vin din rîurile noastre, iar noi concepuţi ca un
popor viu, care ne găsim în legătură cu această viaţă,
este va fi şi această conferinţă.
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„Supercargo” – adică, încărcătură peste prima „ocazie”: cu echipa de scafandri, pe care
încărcătura normală. Aşa cum erau, în anii ´80, trebuia să o conduc, deşi nu ştiam să fac scufundări,
când am fost marinar, apoi maistru trawl, inginer abia reuşeam să înot la mal, ba chiar mă temeam de
tehnolog, scafandru şi şef de echipă de scafandri apă (am întâlnit însă şi marinari care înfruntau de
pe coasta apuseană a Africii, la Oceanul Atlantic, ani întregi răul de mare!). Am zburat atunci până în
erau supercargo nu numai baloţii cu adidaşi sau Africa - în Luanda, capitala Angolei, atunci în plin
ibricele pe care le luam din România ca să le război civil, un oraş pustiit, ruinat, cu maşini fără o
vindem, un troc pe cafea şi alune sau artă africană, roată sau portieră, dar acolo, nava care trebuia să ne
în fildeş sau mahon - de multe ori lemn de păr ducă în zonă era deja arestată la cheiul Luandei.
văcsuit cu cremă de ghete, afaceri obişnuite în Neavând ce face, eram şi noi arestaţi la bord… Iată
orăşelele cumplit de sărace
în continuare şi câteva
ale Africii, ci şi proaspagini din jurnalul pe care
păt-absolvenţii care veneau
l-am păstrat din acele zile,
să înveţe pe oceanul
cu necesare explicaţii puse
Atlantic tainele maşinii
în paranteze:
vasului erau supercargo, aşa
„JOI 21 IULIE 1988,
erau, desigur, şi „tovarăşii”
Luanda./ Nava Ialomiţa
cu vreo însărcinare, câte un
ne-a aşteptat în port, la cheu.
grup de psiholoage, echipa
Trambalarea n-a fost
de reparaţii, cercetători de
obositoare, ca de obicei.
la Institutul Român de
Timp frumos, 19 grade C (aici
Cercetări Marine. Cărora
e iarnă). În echipa mea, un
li se dădeau însă, firesc, date
scafandru brevetat, Mişu,
eronate, căci era ilegal, deşi
care n-a intrat niciodată în
îngăduit/cerut neoficial
apă de ocean - e la primul
chiar de Intreprindere, să
voiaj în Sud şi la al doilea în
pescuim în apele interne
Flotă. Al doilea scafandru,
ale altei ţări decât al aceleia
Valentin, nu e antrenat deloc.
cu care aveam contract de Victor Cilincă - în stânga fotografiei - şef Al treilea e (sper) încă pe
pescuit, dar care… nu mai echipă scafandri în Atlanticul de sud zona zonă. Cei dinaintea noastră
Namibiei
avea peşte. Fie că îl
n-au avut echipament. La bord
pescuisem fără milă, fie că
a venit tona de cocs.”
se isprăvise, însă avea… cupru să ne vândă în
(„Tona de cocs” era porecla dată încărcăturii de zeci
schimbul licenţei de pescuit plătită de noi, iar ei de litri de alcool cu care marinarii veneau la schimbul de
aveau nevoie să cumpere, printre altele, după echipaj. Până nu se termina, la bord se desfăşurau, zile
cum se vorbea în Flotă, AKM-uri româneşti… întregi, „nunţi” care se soldau uneori şi cu scurte bătăi.
Aşa că specialiştii trăgeau concluzii… ştiinţifice, Era foarte dificil pentru comandanţi să impună ordinea
trimiţându-ne să pescuim tot în zone mincinoase, sau să lucreze cu noi în acea stare... de graţie! Aveam
să ne rupem traulele printre stânci… În anul şi marinari care nu aveau curajul să intre sub cablurile
acela, după şase ani în care lucrasem pe o navă prea ruginite ale traulului decât încurajaţi cu o duşcă,
de pescuit, ca inginer, şef de producţie, de căci un cablu tensionat, odată rupt putea reteza şi un
prelucrare a zecilor de tone prinse la fiecare stâlp metalic, dar şi nişte picioare…)
traulare, pe supertrawlerul „Căliman” - şi
„VINERI 22 IULIE 1988/ Nava în continuare la
accidental pe altele - devenisem şi eu supercargo, cheu. Suntem arestaţi în chestia cu nava Moldoveanu
ca scafandru. După ce mi se retrăsese, pentru (iulie 1985?), deci fără motiv. Nu putem cobori pe cheu
nouă luni, avizul de navigabilitate, am plecat cu ca să nu se tragă în noi. Nu televizor, nu cafea de

contrabandă. Noaptea părăsim docul şi ne refugiem în foarte sâcâitoare. Trebuie să nu le răspunzi, asta le
radă. Tona de cocs nu s-a terminat. Continuă nunţile. întărâtă. Le laşi să circule pe piele şi rabzi. Într-un
Cei doi căpitani s-au luat la trântă. Şi nu numai ei”... târziu adormi. S-a raţionalizat apa: doar de trei ori
(„Motiv” exista pentru autorităţile angoleze: eram de pe zi (nu se ştie când se sfârşeşte captivitatea). Azi vin
altfel chiar pe nava Moldoveanu, acuzată de piraterie. cei de la ambasadă (să mănânce). Oricum, până luni
Navă care între timp fusese dusă în ţară, i se schimbase nu se face nimic cu plecarea. Citesc povestiri scurte. Aş
numele în Crişul, pescuise în Mauritania şi acum fusese vrea să-i scriu lui L., dar nu pot.
(Îmi amintesc şi un episod precedent când, pe nava
readusă, chestiunea fiind ignorată la Tulcea. Însă
procesul mersese înainte şi acum se pronunţase. Acum Milcov, la 50 de grade Celsius, nu am mai avut trei zile
stătusem cu militari înarmaţi la scela navei, aşteptând. niciun strop de apă de băut…)
DUMINICĂ 24 IULIE 1988/ Au venit doi de la
Nu aveam măcar un televizor. Televizoare în stare de
funcţiune mai aveau puţine nave, astfel încât, seară de ambasadă şi au mâncat (halit) la noi. Foarte flămânzi.
seară muncitorii jucau „Conostas” - un fel de remy, E imposibil de luat legătura cu cineva, Nava nu are
ţăcănind „pietrele” ziua şi mai ales noaptea. Îndobitociţi telegrafist. Doar un telegrafist venit la schimb,
de muncă şi de lipsa unei vieţi normale, departe de familie, Florin, ne-a spus că Polarul VII, venit la ordinul
fără radio sau televizor (doar o bibliotecă, de multe ori întreprinderii să ia echipajul, abia a reuşit să fugă
devalizată), ne duceam zilele nervoşi în spaţii metalice din radă. Una dintre cele 2 vedete militare are motorul
închise şi fără veşti de acasă (iar când venea, prin radio, în permanenţă pornit. De la cei de la ambasadă s-a
vreo veste proastă, ţi se ascundea până ajungeai iar în aflat că orice navă românească va fi reţinută pt.
ţară), „Televizoare” se numeau plăcile cu orificii pentru problema din august 85 cu nava Moldoveanu şi
aerisire din blatul uşilor, care în caz de scufundare a navei, Polar (IV?). Atunci, în apropiere de Cunene, în apele
cum se întâmplase, puteau fi penetrate uşor de lor, pt. a simplifica procedura, s-a făcut schimbul de
supravieţuitor. Uşile trebuiau ţinute descuiate, tot din echipaj fără a cere aprobarea autorităţilor angoleze;
precauţie pentru cazuri de scufundare. Oricum, la pescuit doar era pustiu...) Un gâr-gâr angolez a ridicat
în larg nici nu s-ar fi putut prinde posturile de televiziune fanionul „cer asistenţă medicală”. Barca
locale. Cât despre cafea, aceasta era adusă noaptea la Moldoveanului, după ce a lăsat oamenii la Polar, a
bord, în pirogi. Angolezi aproape goi aduceau saci întregi acostat la gâr-gâr (băieţii sperând în oarece cafea!).
cu boabe de cafea, noi negociind, fiecare în cabina sa - Au văzut un negru înfăşurat în cearceafuri şi au
să nu ne vadă ceilalţi, schimbul cafea-tricouri sau pe urcat pe comandă să vorbească la radio cu nava
adidaşi, ceainice (la mare preţ!) sau chiar lucruri furate lor (erau 2 de la echipa de reparaţii, un timonier şi nu
de la vapor. Unii, mai dotaţi, veneau de acasă cu un mai ştiu cine). Comandantul (Ghiţă B.) Le-a ordonat
frigider sau o maşină mică de spălat, pe care luau mai să se întoarcă imediat, ceea ce au şi făcut.
mulţi saci de cafea. La o cursă de avion, la care am S-au prins însă „ţiganii” aşa le spuneau marinarii
stat… în picioare, din cauza unor electronice
îngrămădite de câţiva tipi violenţi, era chiar să nu putem
(continuare în pagina 50)
decola, din cauza greutăţii prea
mari a cafelei şi a cumpărăturilor
din Las Palmas; abia am aterizat
cu bine la Bucureşti.
Unul dintre căpitanii de pe nava
arestată era şi el „supercargo”, până
pleca acasă, la schimbul de echipaj,
după mai multe luni „pe baltă”.
Numai că el tocmai aflase că este
condamnat la moarte, în
contumacie, de un tribunal angolez!)
„SÂMBĂTĂ 23 IULIE 1988/ A
doua noapte în Luanda. Nava în
continuare arestată. Ne împărţim
timpul între masă şi somn. Foarte
greu de citit ceva. Dorm în
prelucrare (pe jos), cu Vali. Sper ca
şoarecii să nu ne atace. Miros vag Victor Cilincă - al doilea din dreapta printre colegi de vas şi copii
băştinaşi la Cape Town
de peşte putred şi clor. Muştele sunt
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EXPERIMENTUL NEWTON
În politică transpus
Înălţarea la putere
Dovedeşte-odată-n plus
Şi tendinţa la cădere!
PLUVIALĂ
Când secetă, e pe ogoare
Dar şi la mine-n buzunare
Prin market, dacă dau o tură
Îmi plouă totdeauna-n gură!
MĂRTURISIRE
CONSTATARE
Nu e lipsit de importanţă
Că-n drumul vieţii tot mai greu,
Eu am avut mereu constanţă
În tot apostolatul meu!

La cei săraci, le pare straniu
De criza asta, năuciţi
Că nu-i nevoie de uraniu
S-avem IONI îmbogăţiţi!

BĂTAIA
TOP MODELELOR
Punitivă-ntâi de toate.
Şi lezantă, ca măsura
Chiar şi ceasu-atunci când bate,
Lasă urme…pe figură!

Privind la frumuseţea lor,
Ce rost mai are un P.R?
Că-n orişice admirator
Au un agent publicitar!

INFOTRAFIC
LUMI PARALELE
De la Poliţie-am aflat,
Că traficu-i aglomerat
Dar nu au nici o evidenţă
La …traficul de influenţă!

Am constatat, şi nu o dată
Luna este populată
Am şi cunoscuţi, deja
Foarte mulţi, „căzuţi” din ea!

UNUI AMIC
BANII
Prietenia mă îndrumă
Prostii, când face fără rost
Să-i spun „deşteptule” în glumă
Să nu se simtă, omu’, prost!
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Sunt, atunci când se adună
Miliarde-n contul tău
Servitorul cel mai bun,
Şi stăpânul cel mai rău!

Tezaurul de la Moscova
A vorbit domn’ preşedinte
Foarte mult de-acest tezaur,
Până şi-a adus aminte
Că „tăcerea e de aur”.
Slujba zilei
Expertiza îl susţine,
De-asta vrea să-şi ia licenţă,
Unde se câştigă bine:
La trafic de influenţă.
La tribunal
Am avut naivitatea
Să mă duc la judecată,
Să îmi cat şi eu dreptatea…
Dar deja fusese dată.
DNA-ul şi arestul preventiv
Lupta lor cu infractorii
Să nu fie compromisă,
Procurorii, ca şi-actorii,
„Joacă” doar cu „casa-nchisă”.
Nostalgie
De câte ori nu ne iubeam
În dormitor, ca de-obicei,
Cu ea în braţe adormeam,
De ne trezea doar soţul ei.
Marea...
Oaza mea de sănătate,
Cuibuşor de nebunii,
Unde dau femei pe spate...
Cu diverse alifii.
Legea compensaţiei
Îţi stă frate mintea-n loc
La beţie când se-ncing:
Dacă unii beau cu foc,
Alţii însă beau de sting.

Băutura la români
Privind efectul pe-ndelete,
Atât se bea în jurul meu,
C-ar fi păcat de Dumnezeu
De-a fi şi-un muritor de sete.

Colega de liceu
O zgârcită cum e ea
N-am văzut în viaţa mea,
Şi-un sărut când i-am cerut
Mi l-a dat cu împrumut.

Medic fără frontiere
Doamna doctor, vă e bine
Sau doriţi să mă testaţi,
C-aţi pus mâinile pe mine
Şi-aţi uitat să le luaţi!

Colierele de perle
Moda-n şcoli e-aşa încât,
Profesoara de franceză,
Repede şi-a pus la gât
„Perlele” de pe la teză.

Diagnostic: Dragoste
Sigur ea n-a bănuit
C-o să fie un caz grav,
Capul când i l-a „sucit”
Asistentei un bolnav.

Elevii azi
Judecând puţin la rece
În prezenta conjunctură,
Doar la şcoală le mai trece
Setea de învăţătură.

Interdependenţă
Totul pare mai firesc
Să justifice coplata,
Bolile se înmulţesc
Iar bolnavii-s de bani... gata.

Coincidenţă
Când anul este secetos
Cu şeful nu poţi să te pui,
Că e atât de păgubos
Cu seceta din capul lui.

Un cardiac la medic
Că-i ştia de mult beleaua,
Doamna doctor foarte-atentă
Zice: Ai lăsat cafeaua?
Da, la doamna asistentă.

Uşuratica internaută
Face caz de-a ei virtute
Şi susţine că e fată…
După nopţile pierdute
Pare însă „virusată”.

Unui fost portar de fotbal
A primit atâtea goluri
Că a renunţat la rol,
Fanii îl mai văd prin mall-uri
Cum priveşte tot în gol.

Inversare de şef
Mi-a spus unul la şedinţă
Că la muncă-i foarte greu,
Să-i acord bunăvoinţă:
Şi acum e şeful meu.

Inventatorul apei plate
Neatent el calcă-n groapă
Toată plină ochi cu apă,
Dar cum talpa-i foarte lată
Apa a făcut-o plată!

S.O.S. în vie
Moartă după cei mai tineri
La cules de razachie,
Soţu-a prins-o într-o vineri
Că-i „resuscitată”-n vie.
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Cât o mie de nopţi

1.
Eva stă tristă, pe marginea mării
Degetele ei nu ating valurile, ca pe copii
care se întorc de la joacă, zglobii. Buzele
nu spun cuvinte tandre pentru copiii nisipurilor.
Copiii ei nu sunt copiii ei.
Glasurile lor foşnesc ca frunzele sau ca valurile,
ea nu le distinge. Glasurile li se pierd.
Ea tremură. Nici ochii, nici mâinile ei
nu îi cunosc.
Femeie a amurgului, face ca noaptea să cadă
brusc peste o lume care abia s-a născut.
Aleargă, dar cine lasă mai mult decât ea
să se risipească timpul, să curgă?
Noaptea istoveşte făpturile cu care locuieşte aici.
Un fluture s-a descărcat într-o clipă, ca fulgerul.
În oglinda mării vede fluturi zămisliţi
în întuneric, cu aripi grele.
2.
Gesturi- copii părăsiţi într-o gară,
pentru ei nu vin trenuri, nu pleacă.
Numele e o lungă tristeţe.
Gesturi- copii obosiţi, cu ochii închişi;
nimeni nu întreabă de ei.
Disloci pietre vii dintr-o memorie de piatră.
Precum o nouă Evă, construiesc universul
din alge.
Mâna se întoarce să mângâie. Tu eşti cu mine,
dar eşti văzut ca o umbră; ca un zid
pe care a fost pictat un chip cunoscut.
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Copiii sunt cu gura deschisă, uimiţi.
Dinţii lor par sidefii, albi, adormiţi într-o ultimă
Lume. Strigătul lor disperat se lasă în stropi mari
peste noi.
Totul cade în iarbă, la picioarele mele:
trenuri – nori de metal- gândurile.
Alunec încet înspre somn, ca pe o mare de verde.
În inima Evei, copiii cresc din iubire.
3.
Vii şi pleci.
Cine ştie cât de pline sunt nopţile noastre?
O pisică se rostogoleşte prin ierburi, împinge
aerul în faţă, cu capul, are pernuţe moi. Asculţi.
Vântul se zbate uşor.
Nu forţezi lucrurile, spre a fi înţelese. Trăim
simplu, curat.
Băiatul intră în casă, cu cărţile sub braţ,
bocănind. Se opreşte, privindu-te fără sfială,
în ochi. Cel ce vrea să meargă pe calea aceasta,
cu hotărâre, fără tristeţea de a nu umbla
cu pernuţe moi, ca pisica, de a nu avea gingăşie,
a făcut deja o parte din drum.
Iubirea nu este nici lacrima, nici duioşia pe care
le simt în nopţile calde. E călătoria tăcută,
a miezului zilei, când sarea iese prin piele.
Nu ştiu: trupul stă ferm pe pământ sau pluteşte?
Fericirea intensă, vietate ce umblă prin iarbă,
alege sufletele din locul în care li se pare că stau
şi pleacă cu ele…
murmur. Nimeni nu îmi răspunde. E permanent
locul, e numai cuvinte. Te scufunzi în el
ca în noapte.

UNII, ALŢII şi LUSTRUL
Sau să pună... la vedere
Vreun tom de „om ilustru”
Nu ştiu cum se face-n lume
Nici nu pot să vă explic...
Dar la mulţi le place „lustrul”
De-i mai mare sau mai mic

Sau fac biblioteca mare
Mirosind... snobul-îngustul
Că aşa e-n „lumea bună”...
Şi vrea faţă... doar cu lustrul

Unii au lustrul pe frunte
Pe chelii mai bine zis
Ăştia au idei ilustre...
La ştiinţă au „permis”

Cumpără-n prostia-i certă
Cărţi „la metru”... lustruite
De-o valoare... prea incertă
Ca să fie preţuite...!

Alţii au lustrul în coate
De pe bănci de şcoală, vechi
Şi la ei... ce mintea poate
E mai lesne să-nţelegi
Sunt şi unii cu manie
Salutară, evident
Îşi dau lustru la bombee
Faci mustaţa... la moment
Dacă o femeie „Gigea”
Merge sumeţindu-şi bustul
E un semn că vrea s-arate
Lumii..., că ea are lustru

Ca să epateze oaspeţi...
Omologi întru „toval”
Pune florile „de plastic”
În vaze fine de cristal!
Iată aşadar cum unii
Mutilează bunul simţ
Şi-n pornirea vanitoasă
Ei se cred urmaşi... de prinţi
Ei nu ştiu că bunul simţ
Este geniu... pentru om
Dar de unde ceri să ştie...
Când cultura lor e-n pom?

Dar de-şi leagănă tentant
Şoldurile ... pe tot gustul...!
Dovedeşte provocant
Că ar şti să... „facă lustrul”...!

Sunt destui aici şi-aiurea
Troglodiţi, împăunaţi
Care cred că banul face...
Culţi... pe oamenii bogaţi!

.............

Nu-i aşa deloc, măi loază
Ce crezi tu e aberaţie
Averea se-nnobilează
Prin cultură, educaţie

Unii zic că au cultură...
Se laudă fără minte
Căci au „două buzunare”
Mari şi late... de cuvinte
Hei, măi nene, stai uşor
Nu îţi lua în van avântul
Că e mult şi greu, în timp
La idei... să le dai lustrul!
Alţii înţeleg să facă
La parchet... cu ceară lustrul

Căci Cultura modelează
Şi cel suflet şi cea minte
„EA” pe om îl luminează...
Nu se vede, dar se simte!
„tu” sfidezi naturaleţea
Cultivând „manierismul”...
Dar să ştii că politeţea
Nu e ca fariseismul...!
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Din colo, de….
din colo ... de dincolo
eşti Tu,
răspuns nesfârşirii
se înserează în stânga
sufletului
dar în dreapta se face lumină
cât o inimă
cât o aşteptare
cât o floare de nu mă uita
dezbrăcăm
depărtarea dintre noi
cuvânt cu cuvânt
pasăre ostenită
întru-n ceasornic, neînvins
Duminică dimineaţa
Duminică dimineaţa
Biserica
e un rai
ce-l tragi după tine,
inimi care se salută
cu fiecare cunoscut
,, Ave Maria!,,
din bucuria acestei zile
doar tu lipseşti
gând necenzurat,
se cască un gol
plin ochi de lipsa ta,
un dor de cuvinte
încărcat de tandreţe.
Duminică dimineaţa
sub privirea lui
sufletul tău înfloreşte iubire.
Tu eşti cea care pleacă
eu cel care rămâne,
aici devine dincolo
ca rugă a unui poem.
Mi-e dor de viaţă!
Ţi-am lăsat
Iată,
ţi-am lăsat o poartă deschisă
peste rugina albastră a nopţii
nu pentru azi,
nu pentru mâine
pentru dimineţi cu soare
cu râs de copil

26

când deszăpezeşti cuvinte
punte spre mine
arbore bătrân,
să înverzesc din nou
sub mângâierea
cuvintelor tale,
cu ploaia pe umăr
beţi de lumina târgului
cu trupul învăluit
în umbra amintirilor,
cu sufletul strâns
într-o pungă de iluzii
vei veni tainic
ca un vis frumos
somn roditor între gânduri
în poiana timpului
răscolit de şoapte.
Tu, Doamne, mă iartă!
O rouă tristă din cer izvorăşte
Încărcat de neodihnă şi dor,
În grădina-ţi, Doamne, de nemuritor
Simt cum veşnicia, lacom mă râvneşte.
Mă-nchid tăcut precum un zid în nor,
Când ziua bolnavă-n sânge sfârşeşte,
Se luminează-n tainice ferestre
Şi cercul vieţii, se-nchide prea uşor.
Privesc de o vreme cu un surârs amar
Cum timpul trece triumfând mai rar,
O rană vie mi-e -ntreaga soartă,
Nu mă plâng!Atât doar mă zbat în zadar
Şi de tresare candela în altar,
Vreau să trăiesc!Tu, Doamne, deci, mă iartă!
Să urc spre cer pe trepte de înviere
De când gândul meu mâhnit se întreabă
Nebun mă are-n ochii ei prostimea,
Povara chiar de şi-ar spori cruzimea,
Viaţa nu mi se pare mai schiloadă!
Când sufletele toate vor fi tăcut,
Va mai rămâne un clopot la poartă
Să sune prin ceruri, cu mână moartă,
S-adune de prin veacuri al lumii trecut.
Drept pildă, se-nalţă deasupra noastră
Mai marii lumii, murdăriţi de sânge,
De s-ar deschide pleoapa ta albastră,
De pe pământ groparii în iad s-ar strânge;
Şi doar atunci, în ceas de priveghere
Să urc spre cer, pe trepte de înviere.

Jack London
- fragmentSe ridică şi scoase capul pe fereastră, apoi privi în
jos spre valurile lăptoase.
Mariposa era încărcată din greu şi carena se
afundase adânc în apă, aşa încât, dacă ar fi stat prins
cu mâinile de marginea de jos a ferestrei, cu picioarele
ar fi atins suprafaţa mării. Îşi putea da drumul în apă
fără să facă nici un zgomot. Nimeni n-avea să audă.
O pală de spumă sări din valuri şi-i udă faţa. Îi
aduse pe baze gustul ei sărat, şi gustul acesta i se păru
bun. Se gândi dacă nu cumva s-ar cuveni să scrie un
cântec de lebădă, dar râse şi alungă iute acest gând.
Nu mai avea vreme. Era prea grăbit să plece.
Stinse lumina din cabină, ca să nu-l trădeze, şi ieşi
pe fereastră cu picioarele înainte. Umerii i se înţepeniră
în tocul ferestrei, aşa că trebui să se tragă îndărăt ca
să încerce din nou, cu o mână întinsă de-a lungul
trupului. O legănare a vasului îi veni în ajutor şi se
trezi afară, agăţat cu mâinile de marginea ferestrei.
Când picioarele îi intrară în valuri, îşi dădu drumul. Se
afla într-o apă lăptoasă şi acoperită de spumă. Carena
Mariposei alunecă pe lângă el ca un zid întunecat,
străpuns ici şi colo de petele rotunde ale ferestrelor
luminate. De bună seamă că mergea cu motoarele în
plin. Aproape fără să-şi dea seama, se trezi în urma
vasului, înotând încetişor pe suprafaţa înspumată. Un
bonita, atras de trupul lui alb, se repezi şi-l muşcă, dar
Martin râse cu glas tare. Rupsese o bucată din el şi
durerea venea să-i amintească pricina pentru care se
afla acolo. Ocupat cu împlinirea faptei, uitase care-i e
rostul. Luminile de pe Mariposa se topeau în depărtare
iar el se afla aici, înotând plin de încredere, ca şi când
ar fi avut de gând să se îndrepte către portul cel mai
apropiat, aflat la vreo două mii de kilometri. Instinctul
de conservare lucra automat. Nu mai înotă, dar în
clipa când simţi că apa i s-a urcat mai sus de gură
mâinile i se agitară viguros, ridicându-l deasupra. Se
gândi atunci la dorinţa de viaţă, şi gândul îi fu însoţit
de un rânjet. Da, avea voinţă... desigur, o voinţă destul
de tare pentru ca într-o ultima încordare să se poată
distruge pe sine şi să înceteze de a mai fi.
Îşi schimba poziţia, şi trecu la cea verticală. Privi
stelele nemişcate, în acelaşi timp golindu-şi tot aerul
din plămâni.
Cu mişcări iuţi şi viguroase ale mâinilor şi picioarelor
îşi înălţa deasupra apei umerii şi jumătate din piept.
Asta pentru ca să se poată afundă mai cu putere.
Apoi îşi dădu drumul şi se scufundă fară să mai
facă nici o mişcare, statuie albă în apele mării. Trase
adânc apă în plămâni, cu hotărâre, aşa cum ia cineva
un anestezic. Dar când se sufoca, fara nici o legătură

cu voinţa lui, mâinile şi picioarele se-agaţară de apă
şi-l ridicară la suprafaţă şi în lumina limpede a stelelor.
Dorinţa de viaţa, se gândi el dispreţuitor, încercând
zadarnic să nu inspire aer în plămânii gata să plesnească.
Nu-i nimic, va trebui să încerce în alt fel. Îşi umplu
plămânii cu aer, îi umplu cât putu mai bine. Cu o
asemenea provizie va putea ajunge adânc de tot sub
valuri. Se întoarse în apa şi coborî cu capul înainte
înotând din toate puterile şi cu toată voinţa. Cobora
mereu şi mereu mai în adânc. Ţinea ochii deschişi şi
urmărea dârele fantomatice şi fosforescente ale peştilor
bonita care săgetau prin apă. Pe când înota avea şi
putere să spere că nici unul dintre peştii aceia nu se va
repezi la el, ca nu cumva să-i destindă încordarea
voinţei. Dar nici unul nu se repezi asupra-i şi el găsi
timp să încerce un simţământ de recunoştinţă pentru
acest ultim hatâr pe care i-l făcea viaţa.
Înotă în jos, mereu spre adânc, până ce mâinile şi
picioarele îi obosiră şi abia mai putea mişca. Ştia că a
ajuns la mare adâncime. Presiunea simţită în urechi
devenise durere şi tot capul îi huia. Rezistenţa i se
topea, dar îşi sili braţele şi picioarele să-l ducă şi mai
adânc, până ce voinţa i se frânse şi aerul îi izbucni din
plămâni în iureş de explozie. Băşicile clocoteau şi-i
apăsau obrajii şi ochii ca nişte baloane micuţe, înainte
de a-şi lua zborul spre suprafaţă. După aceea veniră
durerea şi sufocarea. Dar durerea asta nu era moartea,
aşa spunea gândul care se mai împleticea prin conştiinţa
lui plină de umbre. Moartea nu doare. Asta era viaţa,
senzaţia aceea oribilă, de sufocare, era cea din urmă
împunsătură a vieţii; era ultima lovitură pe care viaţa
mai putea sa i-o dea.
Cu cea de pe urma licărire de voinţă, mâinile si
picioarele începură să se agite şi să se zbată, spasmodic
şi fără vlagă. Dar le păcălise, pe ele şi dorinţa de viaţa
care făcea să se zbată şi să se agite. Se afla mult prea
în adânc. Niciodată nu vor mai putea să-l readucă la
suprafaţă. Părea că pluteşte lin într-o mare de privelişti
ca de vis. Felurite culori şi străluciri îl înconjurau, îl
scăldau şi-l pătrundeau în toată fiinţa. Dar oare acum
ce i se arăta? S-ar fi zis că e un far; era însă înăuntrul
creierului său - o fulgerare de lumină albă şi strălucitoare.
Lumina aceea creştea mereu şi era din ce în ce mai
strălucitoare. Se auzea un ropot prelung şi zgomotos,
iar lui i se părea că se prăvăleşte pe o scară largă şi
fără sfârşit. Iar undeva, la capăt, se prăbuşi în întuneric.
Atâta a ştiut. Că se prăvălise în beznă. Şi în clipa când
a ştiut, a încetat să mai ştie.
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Discuţii cu pictoriţa Gloria Bădărău-Heikkilä
consemnate de dl. Radu Negrescu Suţu
- Stimată Doamnă
Bădărău, ţin să încep
prin a vă exprima
sincerele
mele
mulţumiri pentru a fi
acceptat acest dialog.
O dată pentru că vă
admir ca artist, şi apoi
pentru că este o reală
delectare să discutăm,
ca între moldoveni
cărora le place să se
întindă la vorbă, despre
condiţia şi rolul
artistului în societate,
despre ideile pe care le
aveţi şi susţineţi, despre Artă şi cum ar trebui să se
efectueze iniţierea în tainele ei, căci artist te naşti, însă şi
devii.
- Da. Domnule Negrescu-Suţu, după mine, un artist, în
speţă pictor, este un component al societăţii şi respectiv
o emanaţie a acesteia, deci depozitarul educaţiei primite
din copilărie, în funcţie de circumstanţele de mediu.
Orientarea profesională şi consacrarea pot fi realizate,
determinate, prin constrângere sau înclinaţie genetică (în
acest ultim caz se poate vorbi de talent), iar talentul în
sine poate fi cultivat, încurajat sau martirizat de unele
condiţii de viaţă. Când un artist a depăşit toate etapele, a
trecut prin toate furcile caudine şi s-a realizat, de abia
atunci el poate deveni un factor educativ în interiorul
societăţii.
- Vă propun deci să încercăm a dezvolta aici unele Idei,
pentru simpla plăcere şi satisfacţie intelectuală. Sunteţi o
artistă şi artiştii au avut dintotdeauna idei. Ei bine, să ne
imaginăm atunci cum ar arăta sau ar trebui să arate
societatea ideală în care artistul ar avea locul său ideal. Să
vedem însă mai întâi ce au gândit în acest sens anticii şi
dacă au avut sau nu dreptate. Şi să începem cu Platon, care
remarca faptul că oamenii nu pot fi nicidecum obligaţi,
forţaţi a fi fericiţi ori liberi. Noi, românii, spunem că
dragoste şi bine cu de-a sila nu poţi face şi pe bună dreptate.
Arta presupune în primul rând după talent, libertate, de
gândire şi apoi de exprimare, iar lipsa libertăţii, lipsă pe
care noi am cunoscut-o în România comunistă, duce la
înăbuşirea şi marginalizarea talentelor, până la dispariţia
lor totală, pentru că arta aservită puterii, proletcultismul
de exemplu, încetează a mai fi artă, cu tot talentul artiştilor.
- Aria de activitate a unui pictor este natura întreagă,
care este infinită şi acest spaţiu nesfârşit oferă artistului
o varietate nemărginită de aspecte şi situaţii pe care
pictorul le sesizează şi le pune în evidenţă în faţa ochilor
mulţimilor (plastic vorbind), iar aceste mulţimi pot accepta
într-o măsură oarecare, de la indiferenţă la entuziasm,
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mesajul imagistic al artistului. În aceste condiţii, rolul
educativ al pictorului este, după părerea mea, cât se poate
de modest.
- Dar să ne întoarcem la Platon care remarca iarăşi că
dacă oamenii nu pot fi forţaţi a fi liberi, pot fi însă educaţi,
educându-le pornirile, dorinţele, atitudinile, acţionând în
deplină armonie cu cosmosul, în sensul grec al termenului,
acest rol revenind filosofului cetăţii. Şi aici ajungem la
antinomia plăcerilor, dintre care face parte şi plăcerea
estetică, care poate şi trebuie să fie cultivată. Pentru Platon
totul este o chestiune de armonie apocaliptică (tot în
sensul grec al termenului) a armoniei divine pe care omul
o realizează şi percepe cu ajutorul echilibrului său interior,
dictat de raţiune, Platon dixit. În Academia sa, care avea,
să nu uităm, un buget şi un regulament interior strict,
Platon căuta nu obţinerea unei specializări anume, ci a unei
culturi generale a epocii, întru formarea, pregătirea,
viitorilor magistraţi ai cetăţii sau regi-filosofi, care vor
avea de rezolvat problemele cetăţilor viitoare. Se predau
Matematicile şi Filosofia prin metoda socratică a
dialogului între magister şi elev, apoi Metafizica,
Astronomia, Geometria sau Retorica. Această frăţie, care
trăia într-o comunitate nu utopică, ci de cercetări, având
un mod de viaţă colectiv, cu ritualuri şi ceremonii inspirate
după cele ale ordinului pitagoreic, preconiza principiul
specializării funcţiilor, care stipula ca fondatorii
viitoarelor cetăţi să aibă obligaţia de a selecta în rândul
copiilor pe cei apţi pentru a îndeplini viitoarele funcţii
necesare.
- Bineînţeles. Această selecţie se efectua după un
sistem de probe, care trebuia să fie infailibil. Instrucţia
era aceeaşi pentru toţi copiii până la vârsta de 17-18 ani,
practicată în mod mai degrabă ludic. După această vârstă
însă, intervenea educaţia fizică combinată cu cea militară,
după care, cei care meritau mergeau mai departe în studiul
ştiinţelor, din probă în probă, acestea culminând cu
binecunoscuta probă a coborârii în cavernă. Să nu uităm
că educaţia fizică şi militară aveau importanţa pe care nu
o mai au astăzi, în sensul că filosofii şi artiştii luau parte
cu mândrie la războaiele cetăţii. După vârsta de 50 ani,
cei care treceau cu brio aceste probe deveneau magistraţii
cetăţii, ori rămâneau filosofi. Cât despre femei, acestea
aveau, în principiu, aceleaşi posibilităţi de afirmare ca şi
bărbaţii, cu condiţia de a avea aptitudini egale cu aceştia,
lucru destul de greu.
- Da, pentru vremea aceea. Acum, dintre toate
regimurile politice, democraţia pare a fi cel mai puţin
nociv sau mai puţin imperfect, în comparaţie cu timocraţia,
oligarhia, monarhia sau tirania. Însă, democraţia prezintă
printre alte defecte şi riscul triumfului mediocrităţii şi
incompetenţei, prin încredinţarea puterii de decizie unui
număr prea mare de oameni şi putând conduce, după Platon,

destul de uşor către decadenţă, demagogie şi chiar tiranie.
- Bineînţeles că Platon avea dreptate, căci democraţia
ocazionează şi promovarea nulităţilor, putând declanşa un
proces lent şi subtil de decadenţă. Platon s-a gândit şi la un
model de organizare statală, Republica sa, care astăzi poate
fi considerată o utopie. În căutarea perfecţiunii, Platon a
găsit, inevitabil, Utopia.
- Exact, cât despre republica fondatorului Academiei,
aceasta era alcătuită din trei rase-caste: de bronz, de argint
şi de aur, mai mult în sensul de clase sociale. Ele nu erau
ereditare, în sensul că acei agricultori, lucrători şi neguţători
din clasa de bronz nu rămâneau la nesfârşit în funcţia de
servitudine, abil apreciată de Platon ca o virtute. Copiii lor
aveau posibilitatea, dacă aveau aptitudinile cerute, să fie
selecţionaţi pentru a putea primi educaţia celor din clasele
superioare, adică a viitorilor militari şi magistraţi ai cetăţii.
Dar şi invers, copiii degeneraţi ai acestora din urmă puteau
fi, dacă era necesar pentru binele cetăţii, retrogradaţi în
clasa inferioară. Republica lui Platon ne apare astăzi ca
expresia unui comunism generalizat, fără proprietate
individuală, totul fiind uzitat în comun, cu o viaţă cotidiană
de tip kibbutz. Banul, ca şi oricare obiect de valoare, îşi
pierde folosinţa. Comparaţia cu comunismul nu este nici
sardonică, nici acrimonioasă, ci pur şi simplu justificată.
Aceasta era, în linii generale, cetatea ideală a lui Platon.
Spre deosebire de Platon, Pitagora a avut alte idei, dintre
care doar unele l-au influenţat pe discipolul lui Socrate.
După un destul de lung sejur în Egiptul faraonilor, Pitagora
recomanda aristocraţia ca formă de guvernământ a cetăţii,
aceasta putând da „cea mai bună guvernare, prin guvernarea
celor mai buni”.
- Pitagora încearcă să armonizeze ordinea şi libertatea,
care nu pot exista una în detrimentul celeilalte, altfel
armonia socială necesară tuturor nu se poate înfăptui. În
această armonie pitagoreică, ordinea primează totuşi în faţa
libertăţii, o libertate prea mare putând conduce la dezordine,
şi aici Pitagora are perfectă dreptate.
- Sigur că aşa este. Dezordinea este ineluctabilă, chiar
şi la o scară mai mică şi Pitagora începe prin a aplica aceste
principii în Şcoala sa, cu profil mai degrabă de ordin
iniţiatic. Aici candidaţii sunt primiţi în urma unei riguroase
selecţii, căci aşa cum un singur instrument muzical
discordant poate da peste cap o întreagă orchestră, aşa şi
un singur elev indisciplinat poate contamina întreaga şcoală,
fiecare om emiţând în permanenţă radiaţii de simpatie sau
antipatie spontană celor din jur. Pitagora forma
matematicieni şi fizicieni, economişti şi legislatori, în
scopul de a-i trimite apoi din nou în lumea profană, pentru
a o înzestra cu legi juste şi a-i aduce ordinea şi armonia
necesare. Şi ordinul pitagoreic preconiza viaţa în comun,
cu diferenţa însă că dacă un membru dorea să se retragă
sau era expulzat, acesta îşi putea recăpăta aportul material
adus la venire, sporit chiar datorită administrării judicioase
a economiştilor ordinului. Ordinul nu era vindicativ, însă
demisionarul devenea mort pentru viaţa spirituală şi socotit,
de către cei rămaşi în ordin, defunct. Este cazul oricărui
artist de astăzi care încetând a mai crea, dispare din circuitul
vieţii artistice şi din memoria confraţilor, nemaifăcând
parte din branşa şi viaţa lor.
- Domnule Negrescu-Suţu, făcând un salt peste secole,
să ne oprim şi la Utopia lui Thomas Morus, care are câteva

remarci strecurate cu parcimonie însă extrem de
interesante pentru noi. Astfel, vorbind despre Arte şi
Meserii, Morus descrie Agricultura (terestră, nu celestă!)
drept Arta comună tuturor locuitorilor Utopiei. Utopus
rex lasă fiecărui supus libertatea religiei, deşi cea mitriacă
este primordială într-o primă fază, fără însă ca Mithra să
fie acelaşi pentru toată lumea. Creator şi Providenţă,
Mithra dispare treptat, lăsând locul Creştinismului care
va înlocui orice alte forme de credinţă. Dar cel mai
interesant capitol pentru noi este iarăşi forma de
guvernământ, respectiv, în Utopia, o republică tot de tip
colectivist sau kibbutz, unde din nou noţiunea de ban este
inexistentă. Un fel de comunism medieval care însă nu
exclude existenţa unui rege ori a sclavilor. Oricum ar fi,
influenţa preopinentă platoniciană apare de la sine.
- Bineînţeles. Să ne oprim acum, cu îngăduinţa Dvs, şi
la Euphonia lui Berlioz, acest geniu al Muzicii neînţeles
de contemporanii săi. Berlioz imaginase, după cum bine
ştiţi, o cetate utopică unde viaţa locuitorilor şi întreaga
organizare a acestei cetăţi ideale erau dedicate, în
exclusivitate, cultului Artei muzicale. Toţi locuitorii
Euphoniei sunt muzicieni, iar cei care nu sunt interpreţi
se ocupă cu fabricarea instrumentelor şi a partiturilor
muzicale, ori fac cercetări în domeniul acusticii. Berlioz
împarte cetatea pe cartiere şi străzi dedicate vocilor şi
instrumentelor muzicale. Întâlnim astfel străzile
sopranelor, mezzo-sopranelor, altistelor sau ale tenorilor,
baritonilor şi başilor, iar instrumentiştii sunt grupaţi la
rândul lor pe cartiere, ale instrumentelor cu corzi, de
suflat, de percuţie sau cu clape, fiecare cu străzile
respective dedicate marilor interpreţi, compozitori sau
creatori ai instrumentelor respective. Educaţia
euphonienilor începe încă din fragedă copilărie, cu studiul
ritmic şi al solfegiului în paralel cu cel al instrumentelor
şi mai târziu al vocilor şi a armoniei. Particularitatea lui
Berlioz este de a pune justa interpretare deasupra oricărui
talent, mergând chiar până la alungarea din cetate a
autorului unei interpretări sau compoziţii greşite, chiar
dacă acesta posedă o voce excepţională sau un talent ieşit
din comun. Disciplina pitagoreică de care vorbeam mai
înainte domneşte în cetatea muzicienilor, căci Berlioz
consideră că doar un regim militar despotic poate asigura
ordinea perfectă necesară studiului şi apoi interpretării.
Or, dacă aprecierea este justă în cadrul muzicii orchestrale,
poate ea fi aplicată şi în arta picturală?
- După părerea mea, Pitagora are dreptate, iar Berlioz
se înşeală. Scopul cetăţii ideale este de a forma talente
pentru ca apoi artiştii, odată desăvârşiţi, să părăsească
cetatea pentru a forma, la rândul lor, alte şcoli în lume.
A-i constrânge să trăiască toată viaţa într-o cetate, fie ea
ideală, nu este nici măcar o utopie, căci actul în sine ar
înăbuşi talentele până la urmă, fiecare artist având nevoie
de un spaţiu vital înconjurător, lipsit de orice rivalitate
sau influenţă limitrofă, pentru a se putea exprima în
plenitudinea talentului său. Consider că actul nu ar folosi
nicidecum umanităţii, cetatea închisă fiind sortită
dispariţiei lente dar sigure, mai devreme sau mai târziu. O
viaţă artistică petrecută în întregime în interiorul cetăţii
ar sufoca creaţia unui artist, care are nevoie să fie
înconjurat de altfel de oameni decât el. Artiştii au fost
dintotdeauna persoane cu personalităţi puternice.

(va urma)
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într-o staţie din ginza. soarbe dintr-o cafea în
timp ce aşteaptă metroul. căldură sufocantă de
iulie. yshiro lărgeşte puţin nodul cravatei şi mai
ia o înghiţitură. o europeancă frumoasă se
propteşte lângă el. yshiro dă să zâmbească, dar
reintră în carapace. sânii ei tresaltă uşor.
- yshiro, nu ne-am mai văzut demult, i se
adresează aceasta într-o japoneză curată.
- cum?
soarbe din cafea sub imperiul emoţiilor.
necunoscuta poartă uniforma de gimnaziu a
fetelor nipone. o privire gingaşă şi totuşi foarte
ciudată. verde. bretonul şaten îi alunecă în ochi.
atât de tânără. râde vesel. la suprafaţă în hachioji.
traficul lejer. mulţimi de oameni în mişcare
browniană. căldură. apăsătoare.
- nu întâmplător sunteţi adunaţi aici. intrăm
într-o cofetărie?
- cum vrei. am un job care nu-mi place, nu
am prietenă şi nici un yen în cont. te încurci cu
mine.
zâmbeşte întristat.
- eşti prietenul meu, yshiro.
- a, da?
- se va întâmpla ceva.
- ?!
se trezeşte brusc. tricoul de gheaţă în spate.
ion nu este în cameră. aprinde brusc un marlboro.
trage cu putere patru fumuri. se îneacă. iese după
o cafea. se întoarce şi îşi schimbă ţinuta.
conversaţie cu ion şi pierre. gândurile îi zboară
în altă parte. pierre pleacă la lucru.
#
furtuna magnetică a mototolit zeci de
kilometri din litoralul vietnamez. guvernul a decis
evacuarea a milioane de persoane din zonă.
pagubele sunt enorme. victime.
uraganul a făcut un salt uriaş până în pacificul
sudic. se roteşte aruncându-şi norii
ectoplasmatici unul după altul în apele polineziene.
un suflu turbat zguduie aerul. miliarde de metri
cubi de aer şi apă sunt aruncate dintr-o parte în
alta.
o coloană imensă, precum un cal cu picioarele
ridicate în sus abia strunit de un călăreţ longilin,
se învârte la cinci-şase kilometric de staţie. niciun
zgomot. câmpurile magnetice se ţes aiuritor. aer
irespirabil. spre albatros înaintează un fel de perete

PROZÃ

ce vrea să strivească tot. ion, pe punte, priveşte ceea
ce e de neimaginat. mici bufnituri în urechi. un zvâcnet
fin în mâna dreaptă.
#
ora 01.05. navele de război şi portavionul brazilian
părăsesc zona staţiei albatros. protocolul nu specifică
obligativitatea pazei militare. 08.32. un vas îi ia pe ultimii
doritori.
atmosfera apăsătoare, dar şi emoţionantă. ion
devine unicul comandant al staţiei. alături de el au mai
rămas yshiro zanto, leo nichelson, pierre lálouche, otto
zimmler, kei otori, atomista helena porta, medicul janko
bratici, miroslav yakupov, norendu charandra şi benahur
salani. şi ceilalţi 8 lucrători: patru danezi, un norvegian,
o româncă şi un etiopian.
activitatea devine minimală. fiecare face doar
cercetări personale. au rămas pentru propria lor
experienţă. în ce constă pericolul? o linişte plăcută
învăluie staţia ce pare pustie. valurile lovesc regulat
pilonii. îi invită pe cei rămaşi în salonul roşu la o cafea
„cu zahăr sau fără”.
- 19.
- 19 şi-o umbrelă. dar viaţa e frumoasă şi merită
trăită.
- parcă e mai bine aşa. e mai linişte.
- acum puteţi să scrieţi, să meditaţi. e bine să
încetineşti mintea, să condensezi acolo ce-ţi trece prin
cap, pe o foaie de hârtie.
yshiro adaugă:
- nimic mai simplu şi totuşi complicat.
leo, omul bun la toate, îşi scoate mănuşile pline
de ulei:
- vom ţine legătura în special cu sydney-ul.
- această experienţă se compară oarecum cu ce
făceam în rarău acum 25-30 de ani, le dezvăluie ion cu
voce joasă. ne adunam 300-400 de nebuni şi stăteam
în vârf de munte, undeva în nordul României.
- pentru ce vă duceaţi? îl întreabă michelle cu o
curiozitate nedisimulată.
- pur şi simplu pentru experienţă. mai aproape de
nori eşti mai aproape de tine.
activitatea reîncepe cu paşi lenţi pe „navă”. soarele
este sus, deasupra întinderilor bleumarin. zidul magnetic
nu se mai vede.
#
japonezul cu mâinile împreunate sub cap. pacea
învăluie albatrosul. nu se mai aud păsările. o uşă trântită,
undeva dincolo de cabina lui michelle. danezii s-au

hotărât. nu mai pleacă.
este într-o mare încăpere albă. o linişte rece. în
faţa sa, micuţul Siddhartha stă în picioare.
- ce crezi că înseamnă aceasta?
- poate o altă lume. nu ştiu.
zâmbeşte. se aud cocorii. din ce în ce mai cald.
aşezaţi în lotus, unul în faţa celuilalt. îi atinge genunchiul
drept cu mâna. yshiro tresare. o stare fără gânduri.
- îţi plac misiunile?
- ...
- şi mie, spune micuţul râzând vesel.
este învăluit de un curcubeu.
- yshiro, tu eşti om.
- sunt.
- să ne jucăm în grădina noastră.
păsări gânguresc în copaci. becaţine, papagali,
porumbei. iată şi fluturi: tigri de jersey, molii de bogong,
un monarh şi doi apollo roşii care plutesc unul în jurul
altuia. o muzică discretă. yshiro se simte împlinit.
învăluit într-o lumină nesolară. „dar unde e soarele?”
- câţi ani ai?
- câţi ai şi tu.
- ştiu că te cheamă…
- ştiu că te cheamă yshiro.
micuţul îşi lipeşte fruntea de a lui. totul se colorează
în albastru.
„dar unde e luna?”
copilul desenează, cu un beţigaş, un cerc în pulberea
pământului.
#
- cineva trebuie să înfrunte furtuna!
hidroavionul, la bord cu 18 persoane, părăseşte
staţia albatros. yshiro are lacrimi în ochi. cerul este
tulbure. în aer miroase pregnant a sare. urmăreşte
aparatul care se îndepărtează. ora 00.55. în curând se
mai vede doar o luminiţă albă. se stinge şi vuietul celor
două motoare.
ion îşi drege glasul şi aprinde o ţigară. trage adânc
din ea. nici nu a mai introdus-o în sipcă. singur pe
punte se simte ca la douăzeci de ani. un meditativ în
stare pură. simţurile i s-au acutizat. nu se mai văd
stelele şi luna. aerul este de un rece abrupt. îşi toarnă
o cafea. cel mai mare promotor al cafelei şi tutunului
în europa. şi-a atras, bineînţeles, multe critici. dar
cercetătorii au demonstrat unele beneficii ale nicotinei
şi a cafeinei. fără a fi savant cu acte în regulă, el a luat
apărarea alcaloizilor: cola, cafea, tutun...
sala de comandă. se aşează în faţa monitorului 1.
după trei minute, se aud bucăţile punţii lovind apa. o
linişte sumbră. puntea se desfăcuse în bucăţi imense.
ion este mulţumit.
#
hamsterul rodriguez se agită în borcanul lui.
hidroavionul se îndreaptă cu viteză spre sydney. la 300

de kilometri sud-vest, avioane ale marinei australiene
se îndreaptă spre locaţia albatrosului.
în interiorul aparatului este o zăpuşeală
înspăimântătoare. helenei porta îi este rău. hidroavionul
zboară la 1.000 de metri. pentru membrii echipajului e
frustrant că au fugit din mijlocul oceanului. planează
uşor pe cerul întunecat. sub ei, oceanul este sfâşietor.
ironia sorţii, calmul pacific.
#
ion a aţipit.
oceanul este din ce în ce mai agitat. avioanele nu
vor mai ajunge niciodată. vizibilitatea foarte scăzută.
dintr-odată apar stelele pe cerul negru de deasupra
albatrosului. scârţâituri îngrozitoare. forţele vectoriale
trag de albatros în toate părţile. 1.31. a vrut să înfrunte
natura. sau pe el înşuşi. simte că i-a trecut oboseala.
râde cu poftă. în cameră. deconectează biohardul
computerului. cineva îl bate pe spate. ion se întoarce.
- ce crezi că înseamnă?
- e una din aventurile noastre. ale oamenilor.
copilul chicoteşte.
- îţi plac oamenii?
- cum să nu? sunt pasiunea mea. lor mă dedic.
- ion, sunt trist când oamenii sunt răi.
- şi eu.
- ion ridică din umeri şi îşi acoperă buza de sus cu
cea de jos. micul Meccan îl priveşte atent. ion se
apropie de el. în jur, miros de trandafiri. grădinile raiului.
micuţul nu mai zice nimic. stă cam supărat, la doi metri
de ion, în veşmintele lui albe.
- a fost odată o Planetă Albastră…
- … pe care trăiau mulţi oameni…
- … bărbaţi şi femei…
- … şi a apărut curiozitatea. dar nu trebuie să ne
măcelărim pentru a afla răspunsurile. asta nu au înţeles
oamenii, zise ion îngândurat.
ascultă atent. apoi, îi spune încetişor,
deschizându-şi mânuţele în faţa lui:
- dar acum oamenii sunt pregătiţi.
- da, sunt pregătiţi.
- lumea este mai aproape de cer.
- de ea însăşi.
#
capsula de salvare se îndreaptă spre o destinaţie
necunoscută. nu este dotată cu staţie de
emisie-recepţie. hi-gps va ajuta să fie detectată. din
cauza unei furtuni puternice, avioanele au fost chemate
de urgenţă la baza din cairns.
îşi mai aprinde o ţigară. capsula goală a dispărut
demult. valurile sfâşie liniştea. ceasul de la mână arată
ora 10.40. a fost o noapte lungă.
câmpul electromagnetic se prăbuseşte cu o lovitură
colosală peste staţie. o respiraţie cât o lume. un ultim
gând. o tresărire ca dintr-un somn de copil...
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Introducere de Pierre Loti la J. Michelet – La Mer
Din prima mea călătorie ca marinar, mi-a rămas
amintirea în care am fost într-un mod mai special în
comuniune şi în contact cu puterile vitale răspândite
în aceste mări. Era în plin
Atlantic la Ecuator într-o
regiune a marilor ploi calde
asemănătoare ploilor lumii
primitive, la sfârşitul uneia din
atât de rarele zile când cerul de
acolo îşi părăseşte vălul
obscur. Nici un nor şi nici un
suflu; prin întâmplare Baal-ul
etern ardea într-un bleu
albastru profund, totul
devenind încântare şi
magneficienţă. În imensitatea
pustie şi sclipitoare, două nave
zăceau inerte blocate de zile
întregi de marele calm,
balansate lent în nemişcarea
vântului: a noastră şi o
necunoscută în limpezimile
fierbinţi ale orizontului.
Pe la orele 4 sau 5 ale
amiezii, în momentul când
Baal-ul începea să sclipească
auriu, am fost însărcinat să mă
deplasez cu o mică
ambarcaţiune, să vizitez pe
acest alt drumeţ al largului care ne-a transmis un semn
de apel. O! când am fost la mijlocul drumului văzând
departe de mine, unul în faţă, cealaltă în spate, cele
două nave imobile, am avut revelaţia unei întâlniri faţă
în faţă, impunătoare şi solemnă cu marile ape tăcute.
Singur, în barca fragilă, cu bordurile aproape de rasul
apei, unde trăgeau la rame şase mateloţi sleiţi de
căldură, singur şi simţindu-mă minuscul, îmi făceam
drum într-un deşert oscilant într-un sidef bleu extrem
de lustruit pe care se încrucişau nervuri aurite.
Era o hulă enormă dar moale şi blândă, care trecea,
trecea mereu pe sub noi, mereu la fel de liniştită venind
de la unul din infiniturile orizontului pentru a se pierde
în infinitul opus: ondulaţii lungi, netede, imense
umflături de apă care se succedau cu o lentoare
ritmată, spinări de animale gigante, inofensive prin
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indolenţă.
Încetul cu încetul ridicaţi fără a o dori, ne urcam
până la una din aceste culmi trecătoare ale albastrului;
atunci se zăreau, pentru o
clipă, depărtări ale pustiului
copleşitor inundat de lumină
având tot timpul impresia
neliniştitoare de a fi ridicat atât
de sus de ceva fluid şi instabil
care nu va dura, care va
dispărea din clipă în clipă. Şi,
într-adevăr, muntele dispărea
cu aceeaşi alunecare, cu
aceeaşi blândeţe perfidă şi
coborai.
Totul se petrecea fără
scuturare, fără zgomot,
într-o linişte absolută. Nu mai
ştiai dacă cobori tu însuţi; cu
un pic de ameţeală te întrebai
dacă nu sunt orizonturile cele
care se prăbuşesc în golul
apelor… şi iată că erai din nou
pe fundul unei văi între doi
munţi de sidef lucitor, doi
munţi în mişcare – unul în
fugă, cel de pe care ai
alunecat atât de blând şi altul
asemănător care se apropia
ameninţător. Această apă caldă, de densitatea uleiului
care vă legăna ca pe o pană uşoară era de un bleu
atât de intens că ai fi zis că este colorată artificial cu
indigo pur. Dacă te aplecai să iei oleacă de apă în
golul mâinii, vedeai că e plină de miriade de mici plante
şi mici animale, că era încărcată, aproape îngroşată
de lucruri vii. În jurul nostru erau şi argonauţi care
navigau cu nonşalanţă cu toate vălurile desfăşurate,
mai ales era o abundenţă de meduze care îşi
desfăşurau fiecare prin sufluri imperceptibile un voal
transparent nuanţat în carmin: pe suprafaţa deşertului
bleu era parcă un câmp de flori de cristal roz. Atunci
marea mi-a apărut aşa cum a înţeles-o J. Michelet, un
mare creuzet al vieţii a cărui concepţie permanentă, a
cărei naştere nu se termină niciodată.

OGLINDA MĂRII - Joseph CONRAD
(urmare din pagina 16)
... şi n-a străbătut în
realitate decît o treime din
oceanul acela necunoscut,
pe care îl botează Il
Pacifico, Pacificul, atît e
de liniştit, fără vînturi, fără
valuri răscolite.
Dar cît de groaznică e
această linişte, cît de
chinuitoare e monotonia
acestui calm ucigător!
Mereu aceeaşi mare albastră şi lucitoare ca o oglindă,
mereu acelaşi cer încins, senin, fără nici un nor,
mereu acelaşi aer apăsător, în care nu răsună nici un
zgomot, nici un ecou; mereu acelaşi orizont rotund,
ce stăruie la aceeaşi depărtare, ca un disc metalic
între acelaşi cer şi aceleaşi ape - tăietură circulară
din zare în zare, ce pătrunde cu încetul, tot mai adînc,
şi în inima navigatorilor. Mereu aceeaşi albastră
imensitate a neantului în jurul corăbiilor minuscule
- singurele realităţi mişcătoare în mijlocul
înfiorătoarei nemişcări; mereu aceeaşi lumină
orbitoare a zilei, care vădeşte cu toată cruzimea
acelaşi veşnic pustiu, mereu unitar şi identic cu el
însuşi, şi în toiul nopţii, mereu aceleaşi stele reci şi
tăcute, spre care se înalţă zadarnic privirile
întrebătoare. Mereu aceleaşi lucruri în micul spaţiu
omenesc: aceleaşi pînze, acelaşi catarg, aceeaşi
punte, aceeaşi ancoră, aceleaşi tunuri, aceleaşi
mese... Mereu acelaşi miros neplăcut şi dulceag de
alimente alterate, ce răbufneşte din măruntaiele
navelor pînitecoase. Şi mereu, dimineaţa şi la miezul
zilei, seara şi noaptea, aceleaşi chipuri care se
întâlnesc iar şi iar pe bord, fără să se poată evita chipuri încremenite într-o surdă deznădejde - chipuri
omeneşti, tot mai scofîlcite şi mai descompuse din zi
în zi. Ochii se afundă în orbite; şi în fiece dimineaţă,
care se vesteşte tot atît de searbădă ca şi celelalte,
tot mai ştearsă e strălucirea lor; tot mai supţi sînt
obrajii, şi pasul e tot mai slab, mai greu... Ca nişte
stafii, scofîlciţi, livizi, umblă încolo şi încoace
mateloţii, atît de zdraveni şi de curajoşi cu puţine
luni înainte, cînd alergau în sus şi în jos, căţărîndu-se pe scări, strîngînd pînzele în furtună. Ei se
clatină acum ca nişte bolnavi sau zac sleiţi pe
rogojini. Fiecare din cele trei corăbii, pornite în una
din cele mai îndrăzneţe aventuri ale omenirii, nu mai
adăposteşte decît nişte fiinţe care abia de mai
seamănă a marinari - fiecare punte e un spital plutitor,
un lagăr rătăcitor de bolnavi şi de infirmi.

luciri albăstrii peste corpul întunecat şi îngust
al corăbiei care goneşte clătinându-se, urmărită din
urmă de valuri uriaşe, înnebunită de tumult.
Sunt multe nopţi urâte în împărăţia Vântului de
Vest pentru corăbiile care se îndreaptă spre Canalul
Mânecii, în drum spre casă.
În urma lor vin zile încărcate de mânie,
nedesluşite, lipsite de culoare, tot aşa cum se aprind
becuri ascunse vederii pe locul unei răbufniri de
patimă tiranică, răbufnire încăpăţânată în
desfăşurarea ei monotonă şi în violenţa care creşte
mereu nestăpânită.
Vântul e acelaşi, norii sunt aceiaşi, valurile fără
odihnă, zarea închisă în jurul corăbiei sunt toate
la fel.
Doar că puterea vântului este mai mare, norii
sunt mai groşi şi mai apăsători, valurile par să fi
devenit mai înalte şi mai ameninţătoare
peste noapte.
Valurile se sparg năvalnic din minut în minut şi
orele fug, vijeliile asurzitoare ajung din urmă şi
izbesc vaporul pe când acesta goneşte înainte cu
pânzele întunecate, catargele şiroind de apă şi
parâmele ude leoarcă.
Ploaia torenţială se înteţeşte.
Înainte de ploaie, vaporul e scăldat de un
întuneric tainic, de parcă pe bolta de nori cenuşii
s-ar lăţi o umbră mereu mai mare.
Când şi când te trezeşti că-ţi curg în creştet
şiroaie de ploaie, ca şi cum deasupra ta ar fi numai
jgheaburi.
Parcă şi aerul s-a preschimbat în apă, şi corabia
începe să se înece înainte să apuce să se scufunde.
Gâfâi, bolboroseşti scuipând apa, nu mai vezi
şi nu mai auzi, te dai la fund, eşti nimicit, risipit,
desfiinţat, şiroind din cap până-n picioare de parcă
trupul întreg ţi-e o apă.
Aştepţi din răsputeri să prinzi primul semn că
Regele Apusului se înseninează.
Fără-ndoială că aşa va fi, şi în clipa mult
aşteptată vântul se va schimba cât ai clipi din ochi,
smulgând mai mult ca sigur toate cele trei catarge
ale corăbiei.

* fragment din volumul Magellan - Stefan Zweig Colecţia - Figuri celebre, Editura Mondero, Bucureşti,
1992

*Joseph Conrad- „Oglinda Mării”, editura
AMARCORD, Timişoara 1994, cap.XXVI
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Prima zi de lucru a
inspectorului Daniel
Căruntu la omucideri a
debutat sub auspicii nefavorabile. Deşi a ajuns
la timp, şeful convocase deja ofiţerii pentru
a-i pune la curent cu datele noului caz, ceea
ce însemna, dincolo de orice explicaţie, că
întârziase, întrucât a te înfiinţa la birou în urma
şefului era împotriva cutumei celui mai infect
sector al poliţiei.
La două noaptea, pe strada Debarcaderului,
un trecător s-a împiedicat de un corp straniu,
s-a uitat şi a văzut că era un om...mort. A sunat
la 112, dar echipa de cercetare n-a reuşit să
ajungă la faţa locului decât pe la patru. Aşa că
tipul a trebuit să rămână pe loc vreo două
ceasuri, după care a fost luat la întrebări de un
procuror despre ce căuta la acea oră prin
împrejurimi, cum a descoperit mortul, dacă îl
cunoştea pe cel în cauză şi aşa mai departe, în
final aducându-i la cunoştinţă că, în caz de
ceva, avea să fie principalul suspect.
Legistul, venit şi el cu echipa, după ce
criminaliştii au scotocit peste tot în speranţa
de a găsi măcar un fragment de urmă
materială, cea mai concludentă dintre toate, a
întors leşul pe o parte şi pe cealaltă, l-a
examinat cu atenţie şi a conchis că era vorba,
fără îndoială, de omor. Apoi, în urma autopsierii
cadavrului la morga spitalului municipal şi-a
întărit alegaţia printr-o serie de argumente
ştiinţifice, prea multe, în opinia şefului de la
omucideri, ca să nu dea loc la interpretări.
„Moartea subiectului a fost violentă,”
glăsuia raportul Legistului. „Ea s-a datorat
asfixiei mecanice prin înec...” „Ce fel de înec?„
obiecta şeful îndârjit. „Unde s-a înecat individul?
Ce urme de violenţă s-au relevat?” „A fost

descoperit pe strada Debarcaderului...” a încercat timid
un ofiţer să însăileze ceva. „Şi ce dacă? Oricine moare
pe strada Cheiului, a Portului sau a Docurilor s-a
înecat?” riposta vehement şeful, finalul vorbelor sale
instaurând o tăcere deplină. Şi în acea neclintire
sâcâitoare, şeful se străduia să-i aducă pe cei de faţă
cât mai aproape de părerile lui, repetând că mortul nu
purta nicio urmă de agresiune, de niciun fel şi că nu
trebuia să-i explice cineva cum stătea treaba cu
moartea violentă, singura care îl interesa pe el, vechi
investigator de crime săvârşite în toate felurile, cu
diverse obiecte, instrumente, arme, substanţe, energii
şi de feluriţi descreieraţi, ceea ce în cazul de faţă nu se
potrivea nicicum. Ultimele consideraţii avură un efect
înviorant, într-o oarecare măsură, asupra asistenţei tot
mai încredinţată că o soluţie de clasare a acelui dosar
se excludea din capul locului. De altfel, chiar atitudinea
şefului, după ce mai mulţi ofiţeri prinseseră curaj şi
comentau favorabil ideile lui, lăsa să se înţeleagă faptul
că nu aveau cum să eludeze concluziile Legistului şi, în
consecinţă, trebuiau să treacă la treabă.
Aşadar, dispuse demararea procedurii standard
pentru asemenea situaţii, distribui sarcini rutiniere şi,
înainte de a părăsi încăperea, dădu cu ochii de Daniel
Căruntu. „Aaa... noul nostru coleg, domnul inspector...”
„Daniel Căruntu,” a spus el prompt şi cu un fel de
timiditate. „Foarte bine..., foarte bine, domnule
inspector. Aţi mai lucrat la omoruri?” Atunci, în acele
împrejurări, chiar şi mai târziu, întrebarea i s-a părut lui
Daniel insinuantă şi poate ar fi găsit de cuviinţă să
răspundă într-un anumit fel, însă şeful i-a luat-o înainte.
„Bine aţi venit în infern, domnule inspector. După cum
veţi constata în curând, omuciderile reprezintă iadul
poliţiei. În altă ordine de idei: ce credeţi despre crima
perfectă?” Fireşte că nimic din acea ambianţă nu
îndreptăţea un asemenea comportament şi poate că ar
fi fost cazul să protesteze cumva, dar gândul la cutuma
prezenţei la slujbă, precum şi alte zvonuri care circulau

pe seama persoanei şefului, l-au determinat pe Daniel
să se conformeze circumstanţelor şi să îndruge
aproape mecanic: „După cum se ştie, o crimă perfectă
este atunci când lipseşte cadavrul.” „Răspuns greşit,”
a decis şeful fără drept de apel. „Crima perfectă este
cea fără urme. În cazul de faţă, în care veţi lucra cu
noul dumneavoastră partener, Moşu, nu există
nicio urmă.”
Trecând pe lângă el către ieşire, s-a oprit doar cât
să-i spună că în cel mai infect sector al poliţiei a întârzia
este păcatul capital. Apoi, Daniel Căruntu a trebuit
să-l caute pe ofiţerul Moşu spre a vedea ce şi cum.
Acesta era, într-adevăr, un tip în etate despre care
nimeni nu ştia, nici chiar şeful, care îl găsise la
omucideri, de ce nu fusese încă pensionat.
Văzându-l, Daniel şi-a zis că niciodată nu-i va adresa
o întrebare în acest sens. Cu timpul, pe măsură ce se
afundau în cercetarea cazului şi a altora care au urmat,
la fel de neînţelese şi lipsite de orice perspectivă de
rezolvare, a început să-i încolţească gândul pervers
că Moşu era folosit ca depozitar al cazurilor fără ieşire.
Se înţelege că această reflecţie dezaxată nu avea cum
să se disocieze, în gândirea lui Daniel, de faptul că el,
şi nu altcineva, era partenerul Moşului. Oricum, omul
îşi vedea de treburile lui, venea la birou dimineaţa
devreme, mereu înaintea şefului, citea maldărul de
rapoarte cu atâta interes şi înfrigurare de parcă se
aştepta ca dintr-un moment în altul să descopere vreun
amănunt ori detaliu care s-ar fi potrivit cât decât la
dosarele lui, ale lor, căci de-acum făcea echipă
cu Daniel.
„Şeful crede că se confruntă cu lucruri
nemaiîntâlnite,” spunea Moşu uneori, după câte una
dintre multele cercetări la faţa locului. „Morţi violente
fără urme de violenţă s-au mai văzut şi s-ar putea să
se mai vadă... Legistul ştie ce spune şi se bazează nu
doar pe chestii teoretice,” puncta el ca şi cum ar fi
avut suficiente motive să creadă că vor fi şi unii care
vor trece cu uşurinţă peste un asemenea detaliu. Şi
era de presupus că avea, de asemenea, suficiente
motive să creadă că va fi întrebat negreşit, pe ce alte
chestii se baza legistul, în afara celor teoretice.
Cel puţin, Daniel Căruntu l-a întrebat, însă nu oricum
şi la întâmplare, ci în ziua identificării celui găsit în
strada Debarcaderului. Era un cămătar din Bucureşti,

rapace, putred de bogat, stâlp al lumii interlope, individ
fără niciun Dumnezeu. Nu s-a aflat niciodată cum şi
de ce a ajuns în oraşul lor (al Moşului, al lui Daniel, al
şefului, Legistului şi al tuturor), unde, se pare, nu
călcase în viaţa lui şi de aici alte şi alte inconveniente
pe calea grea a căutării adevărului.
„Pe ce alte chestii s-ar baza Legistul?” a întrebat
până la urmă inspectorul Căruntu (aşa i se adresa
Moşu), cu un fel de detaşare, isprăvind răsfoitul fişelor
despre viaţa mizerabilă a cămătarului.
„Pe realitate”, ar fi răspuns circumspect cândva,
pe când prea puţini puneau problema pensionării lui
tardive. Acum, însă, nimic nu l-ar fi făcut să aştepte
vreun impuls ori vreo altă determinare ca să releve
fără nicio reţinere ceea ce de mai mult timp, atât el
cât şi Legistul erau încredinţaţi că înfăţişa realitatea.
„Să-ţi spun ceva,” părea a se dezlănţui Moşu.
„Într-o zi l-au găsit pe unul ca ăsta, mama răutăţilor,
mort într-o casă. Dumnezeu să-l ierte, au zis cu toţii,
după care a urmat un bogdaproste că au scăpat de
un nemernic. Legistul, ca şi acum a pus concluzia
moarte violentă, omor, fără a releva vreo urmă vizibilă
de violenţă, cum ar fi normal, ceea ce, ca şi acum,
şeful a refuzat să înghită. Numai că ticălosul fusese
găsit mort într-o casă care nu era a lui. Ce zici? Nu
trebuia să se clarifice aspectul? Sigur că da. Şi de aici
încurcătura. A cui era casa, ce căuta nemernicul acolo,
ce relaţii avea cu proprietarul etc. Proprietarul, un
oarecare profesor de istorie era plecat în vacanţă la
nişte rude, undeva la munte. Nu s-a întors decât în
prima zi de şcoală. Habar n-avea cine fusese individul.
Şi totuşi am întrezărit o posibilă legătură între ei după
ce mi-au parvenit câteva amănunte şi, mai cu seamă,
după ce le-am strecurat într-o discuţie cu Legistul.
Proful era pasionat de arheologie, colinda pe coclauri
cu elevii, săpa ici şi colo, dădea la iveală cioburi şi
umbla vorba că dosise câteva piese dintr-un tezaur
descoperit în periplurile sale. Asta e, domnule, bingo,
m-a întrerupt Legistul. Spuneai că omul era
spărgător cu patalama? Păi ce căuta el în casa
profesorului dacă nu piesele de tezaur? Bun..., dar
cine l-a omorât şi de ce? Asta nu mai era treaba
Legistului şi cred că aici îşi avea sorgintea înverşunarea
şefului.
(va urma)
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Am stat câteva secunde în cumpănă. Primul
impuls a fost să pun receptorul în furcă, dar mi
l-am închipuit pe Dorel căzut la pământ,
zvârcolindu-se cu spume la gură, şi m-am muiat:
-Bine. Te sun când mă întorc.
M-am întors spre Ştefania şi prietenul ei,
spunându-le despre ce era vorba. Mă hotărâsem
să plec la spital cu maşina mea. La ora aceea nu
mai circula nimic pe traseu. Nici în ziua de astăzi
nu ştiu de ce nu am chemat un taxi. Băusem vreo
două-trei pahare de vin şi dacă m-ar fi oprit poliţia,
sigur mi-ar fi luat carnetul. Nu am ieşit în Brăilei,
ci am ales alt drum, pe faleza Dunării.
Ajuns la spital m-am dus direct la Urgenţe. Am
întrebat dacă n-a venit de la Târgu Bujor o salvare
cu un bărbat aflat în comă.
- Unul gras, cu părul creţ? m-a întrebat o
infirmieră, îmbrăcată în halat verde.
Am dat din cap.
- Adineauri a sosit şi l-au dus la reanimare.
După cum arăta, nu cred că mai sunt speranţe.
Aşteptaţi puţin pe bancă până iese medicul
din salon.
După cinci minute a ieşit un bărbat cu halat alb
şi masca de gură lăsată în jos.
- Domnul a venit pentru bolnavul adus de la
Târgu Bujor, i-a zis o asistentă brunetă, cu părul
bogat, acoperit de o boneţică, care urmărise
nemulţumită dialogul meu cu infirmiera..
Medicul ridică neputincios din umeri:
- Îmi pare rău! Nu am mai putut face nimic.
Se uită la ceas, adresându-se asistentei:
- Poţi consemna decesul în registrul de gardă.
Sunteţi rudă cu domnul Buricea? îşi îndreptă
medicul atenţia către mine.
I-am explicat cine sunt şi motivul pentru care
nimeni din familie nu venise. Mi-am exprimat
dorinţa de a vedea mortul, dar am fost refuzat cu
oarecare iritare.
- Nu aveţi încredere în verdictul nostru? Nimeni
nu are dreptul să-l vadă acum, în afara familiei.
Am bălmăjit o scuză şi m-am ridicat de pe
bancă. Ajuns afară, înainte de a mă urca în maşină,
i-am dat telefon proaspetei văduve. Drept răspuns,
am auzit în telefon doar o respiraţie grea, urmată
de un oftat. Respiraţia putea fi a unui om rămas
mut la auzul unei tragedii, dar oftatul aducea a
altceva. Dar poate mi s-a părut. Astăzi, după atâta

timp, sunt convins că văduva neagră nu se aştepta
la un deznodământ atât de rapid, dar nici nu-l
regretase după ce se văzuse singura stăpână a
apartamentului din Târgu Bujor. Unii piloţi n-au
crezut că Dorel a fost căsătorit cu Gina. Şi nici că
ar fi divorţat de mama fetelor. Nimeni, spuneau, nu
a fost de faţă când i-au ieşit actele. Cert este că
s-a prăpădit, pierzând tot ce deţinuse până la apariţia
acelei femei în viaţa lui: bunuri materiale şi dragostea
copiilor. Praful uitării s-a aşezat repede pe urmele
lăsate de el în viaţă.
A doua zi, după moartea lui Dorel, Gina se
prezenta îndoliată la conducerea companiei W.P.S.
Galaţi, solicitând de urgenţă ajutor de înmormântare.
Văduva s-a plâns că nu are niciun ban în casă.
Banii lui Dorel se duceau mai mult pe medicamente,
a mai zis ea, cu ochii înotând în lacrimi.
Aflând de deces, piloţii care-l giraseră la bancă
pe Dorel s-au alertat şi au solicitat conducerii să
nu-i acorde niciun ajutor văduvei până ce nu vor
primi o procură de la ea care să le permită vânzarea
autoturismului. Ratele de la bancă nu erau achitate
în totalitate şi le-ar fi fost imputate giranţilor în
condiţiile în care Gina nu avea serviciu. Neavând
loc de întors, consoarta lui Doru a trebuit să fie de
acord cu vânzarea Daciei. Directorul companiei
i-a acordat ajutorul, dar nu i-a dat banii văduvei în
mână. Pilotul Vasile Ghidu s-a ocupat de cele de
trebuinţă, gestionând banii. După înmormântare,
praznicul s-a ţinut la restaurantul Lupul de Mare,
din cartierul Dunărea, proprietate comună a celor
trei patroni.
Ultimul drum al lui Dorel a fost poate cum şi-ar
fi dorit. Niciunul însă din cei trei membri ai
conducerii firmei de pilotaj nu a participat la
înmormântare. Au plătit pentru înmormântare şi
pentru praznic, dar s-au ţinut deoparte, vrând parcă
să sublinieze că, în ceea ce-l priveşte pe decedat,
zicala despre iertarea morţilor nu era valabilă şi
pentru ei. Ranchiuna nu le dispăruse nici după
moartea celui care le făcuse cândva o concurenţă
anemică pe piaţa pilotajului. Cortegiul a trecut întâi
prin port, iar sirenele navelor A.F.D.J.-ului, dar şi
ale pilotinelor deţinute de W.P.S, au sunat îndelung,
în onoarea lui. Am însoţit acest cortegiu străbătând
pe jos faleza înaltă a bătrânului fluviu şi bulevardul
George Coşbuc, aşa cum era tradiţia de secole şi
cum nu mai este astăzi, când ne-am aliniat noilor

PROZÃ
norme europene. Acum trebuie să ne îngropăm morţii
cât mai discret şi mai repede, să-i cinstim cât mai puţin,
cu alte cuvinte. Poate că niciodată, ca astăzi, n-a fost
mai valabil proverbul: morţii cu morţii şi viii cu vii.
Dorel a fost îngropat în cimitirul Eternitatea într-un
loc de veci central, deţinut de cineva din familie. Sicriul
greu a fost dus cu dificultate de gropari prin mulţimea
de morminte înghesuite, pline de cruci de piatră.
A fost destul de penibil şi morbid atunci când au vrut
să bată capacul în cuie. Capacul sicriului nu era suficient
de înalt. A fost nevoie ca toţi cei patru gropari să apese
cu genunchii capacul, să-i strivească faţa răposatului,
dar şi aşa, după ce au bătut, cu chiu, cu vai, cuiele, la
capul sicriului a rămas o mică deschizătură, de parcă
Dorel ar fi dorit să mai inspire o ultimă gură de aer
curat din lumea în care a trăit.
În primăvara anului următor, am fost sunat într-o
seară de Gina care mi-a spus că era în Galaţi şi se
plimba de una singură pe faleză. Nu aş vrea cumva,
m-a întrebat, să vin şi eu ca să-i ţin de urât? Am
reacţionat destul de violent, repezind-o cât colo,
spunându-i verde, la telefon, că ar fi ultima femeie pe
care mi-aş dori-o. S-a scuzat, spunând că am
înţeles-o greşit. Circula zvonul că înaintea lui Doru, îl
mai lăsase pe un bărbat fără casă. Prin vară m-a căutat
iarăşi, cerându-mi sfatul într-o problemă. Cunoscuse
la Judecătoria din Tg.Bujor un avocat care locuia în
Galaţi şi care avea o casă pe strada Morilor. Avocatul
îi făcea curte, dar era cam indecisă în privinţa unei
relaţii cu el pentru că, mi se destăinuia, era mai gras şi
decât răposatul. Mi-a stat pe limbă să-i spun imediat
ce gândeam în clipa aceea. Păi dacă avocatul ar fi
luat-o de nevastă şi apoi, după vreun an, şi-ar fi dat
obştescul sfârşit, după un scenariu deja ştiut de mine,
s-ar mai pricopsi cu o casă, nu? M-am abţinut însă şi
i-am spus să facă ce vrea.
În toamnă, aflându-mă cu maşina la Jorăşti,
împreună cu un văr de-al meu, Gina m-a sunat iarăşi:
- Nelule, uite, eu sunt La Târgu Bujor, la
apartament. Ştiu că ţie îţi plac cărţile. Mi-au rămas de
la Dorel câteva care arată foarte bine. Poate te-ar
interesa să le cumperi. Nu le dau scump. Eu nu prea
citesc pentru că am vederea slabă. Ce zici, nu dai o
fugă până aici? Sunt caşcarabete în bariera Traian
care pleacă din oră în oră.
Femeia asta avea darul de a mă lăsa mereu fără
replică. I-am răspuns, după câteva secunde, că am să
mă gândesc şi am închis. Îmi fulgerase pe loc o hotărâre
în minte. În aceeaşi zi trebuia să ne întoarcem la Galaţi
şi drumul nostru era exact prin Târgu Bujor. Mi-am
întrebat vărul:
- Ai fi curios să vezi cum arată o văduvă neagră?

- Ce-i aia, o văduvă neagră? m-a întrebat.
-Una care se mărită doar cu gândul să-şi
însuşească toată averea soţului, lăsându-l cât mai
repede în curul gol şi trimiţându-l chiar pe lumea
cealaltă. E şi un păianjen cu acelaşi nume, mai bine
zis, o păienjeniţă. Îţi explic eu pe drum, în maşină, cum
vine treaba asta.
- Hai, că m-ai făcut curios. Vreau să văd şi eu
specimenul, mi-a răspuns vărul, foarte amuzat.
I-am dat telefon imediat Ginei, spunându-i că,
întâmplător, eram cu maşina prin apropiere şi voi veni
în maxim jumătate de oră, numai să-mi precizeze care
era adresa exactă. Nu i-am zis că nu voi veni singur şi
nici că nu doream să-i cumpăr cărţile.
Ajunşi în Târgu Bujor, am găsit destul de repede
adresa blocului în care deţinea apartamentul cumpărat
de Dorel. Ne-a deschis larg uşa când am sunat. Abia
întrezăream, din hol, o altă uşă deschisă. De acolo
soarele de după-amiază îşi trimitea razele, printr-un
geam fără perdele, direct în ochii noştri.
- Poftiţi! ne-a zis umbra din cadrul uşii.
Am intrat amândoi în hol, cu mâna la ochi, orbiţi de
razele soarelui. Ne-a îndrumat spre următoarea
cameră, scăldată şi aceea în soare. Fereastra era larg
deschisă. În cameră erau patru taburete, o masă şi
un şifonier.
- Luaţi loc cu spatele la fereastră. Se duce soarele
după deal în curând, a spus femeia, cu oarecare ţâfnă
în glas.
Era nemulţumită că nu venisem singur. Pe masă
erau vreo trei stive de cărţi, majoritatea fiind cartonate.
Predominau romanele istorice ale lui Alexandre
Dumas. Acum puteam s-o văd pe văduvă sau pe
presupusa văduvă, în toată splendoarea ei. Se gătise
cu ce avea mai bun, dar, din păcate, părului rar şi
neîngrijit, vopsit în brun roşcat, i se vedeau şi mai mult
decât altădată rădăcinile albe. Faţa o avea albă, poate
din cauza fardului grosolan care nu reuşise să-i ascundă
zbârciturile care-i apăruseră. Slăbise mult, pielea
fălcilor îi atârna, iar gâtul şi-l acoperise cu un fular de
mătase. Rujul prost şi strident de pe buze i se întindea
şi pe alături. Dacă s-ar fi sculat de pe scaun, ar fi luat
o mătură cu coadă şi ar fi încălecat-o, luându-şi apoi
zborul prin fereastra deschisă din spatele nostru, nu
m-aş fi mirat deloc. Am privit-o cu mulţumire. La cum
arăta acum, niciun bărbat nu s-ar mai fi uitat la ea,
decât numai dacă ar fi fost orb. Dar mai ştii? Avea
prietenul meu Izu, plecat în Israel în 1973, câteva vorbe
cam urâte în privinţa asta: „Corbi, ştii cum e cu
dragostea asta? E chioară! Şi-i mai a dracului decât
cufureala. Când te-apucă, trebuie s-o rezolvi. Altfel
te scapi în pantaloni şi te faci de cacao”. Gina s-a
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ridicat de pe scaun, dar nu ca să încalece pe măturoi.
S-a scuzat, ducându-se să ne prepare o cafea,
la bucătărie.
- E urâtă cu draci! constată vărul meu, după ce o
văzu că dispare din câmpul vizual
Adăugă revoltat:
- Ce dracu’ o fi găsit prietenul tău la matracuca
asta? E numai bună de speriat ciorile, dacă-i vâri un
băţ în poponeţ. Bem cafeaua şi ne luăm valea. Nu
vreau să mă bântuie la noapte prin somn. Era slută
şi înainte?
-Atunci era numai urâtă. Acuma-i slută.
S-a întors cu trei cafele pe care le-a aşezat pe cel
de-al patrulea taburet. Scoţându-şi pachetul de ţigări
din buzunarul din dreapta al capotului înflorat şi ponosit
din mătase, acelaşi pe care i-l văzusem la apartamentul
din Galaţi, pe când era nou, nouţ, ni l-a întins ca să ne
servim. Am refuzat-o amândoi într-un glas. După ce
şi-a aprins ţigara cu filtru, a tras un fum lung în piept şi
a deschis gura iar:
- Ei, ce spui de cărţi, vezi ce îngrijite sunt?
- Arată de parcă nici nu ar fi fost citite. M-am uitat
prin ele. Îmi pare rău, dar le am pe toate. Ar fi bine să
te duci cu ele la un anticariat din Galaţi. Sunt genul de
cărţi care se mai cumpără. Am avut cândva un
anticariat şi ştiu ce e vandabil.
- Nu-i nimic, mă bucur că te-am văzut. Aşa m-ai
făcut să-mi mai aduc aminte de Doruleţ. Haideţi să
vă arăt ceva. Lăsaţi ceştile pe scaun că nu vi le
ia nimeni.
Ne-am ridicat, un pic descumpăniţi. S-a dus
hotărâtă la şifonier, deschizând în lături cele două uşi.
Pe un umeraş din sârmă, prins cu două cârlige de rufe,
atârna, stingheră, o pereche de pantaloni bărbăteşti
foarte largi.
Femeia îşi scoase din celălalt buzunar o batistă
motolită pe care o duse la ochi. Lacrimile îi diluaseră
rimelul care i se scurgea pe faţa ca de var, lăsându-i
urme negre. Îşi trase un taburet, aşezându-se încet pe
el, parcă s-ar fi pregătit să vadă în linişte un film, la
televizor. Puse un picior peste celălalt. Privea ţintă în
dulap, ca în transă. Cuvintele îi ieşiră albe din gură:
- Când nu mai rezist, vin aici şi mă uit ore întregi la
pantalonii lui Dorel. Aşa îmi trece dorul. Dorul
de Dorel!
- Sărmană muză a Melpomenei! Ce mască ţi-ai
găsit! am îngânat, în picioare, din spatele ei.
- E dusă rău cu capul, îmi şopti ruda mea la ureche.
- Teatru! Teatru ieftin, vere! Hai să plecăm.
Femeia rămase nemişcată, fără să ne mai bage
în seamă.
(sfârşit)
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V. A. URECHIA, PUBLICIST
(continuare dîn pagina 13)
tuturor, care rezumă totul, care este totul, Naţiunea!
Ea, odinioară, a fost mare şi puternică. Este, dar, de
datoria noastră ca să ţinem la vechea ei splendoare.
Visul nostru este România. (pp.74-75). Este un text
emblematic pentru stilul publicistic promovat de
Urechia, un text încărcat de conţinut, înflăcărat,
însufleţitor, emoţional, frumos scris.
Semnătura lui V. A. Urechia o regăsim în multe
alte publicaţii ale timpului: România literară, Le
Temps, Instrucţiunea publică, Familia, Românul,
Revista contimporană, Revista literară şi ştiinţifică,
Literatorul, Convorbiri literare, Revista literară,
Pagini literare, Apărarea naţională, Universul,
Secolul XX, Anuarul Ateneului Român etc. Tematica
abordată a fost deosebit de diversă: politică, istorică,
socială, literară, culturală, educativă.
Publicistica lui V. A. Urechia a fost potenţată de
crezul său pentru cauza unirii românilor într-o singură
formaţiune politică, fiind apreciat de marele istoric
Nicolae Iorga drept unul dintre „ajutătorii în ziaristică
a mişcării pentru Unire”. Alături de unitatea naţională,
formarea culturală a poporului a reprezentat cea de-a
doua axă a publicisticii marelui cărturar. Cultura este
arma cea mai puternică. O naţiune incapabilă de
a se putea dezvolta, este incapabilă de a-şi apăra
existenţa. De aceea, toate naţiunile, recunoscând
cultura de primă condiţie a existenţei şi măririlor,
s-au străduit să-şi întrebuinţeze toate forţele spre
a înainta în cultură, scria Urechia în anul 1870. (Cât
de actuale sunt şi astăzi convingerile marelui patriot!).
Pentru V. A. Urechia, Basarabia, teritoriu
românesc de dincolo de Prut, este un „tărâm de suflet
şi de istorie”. În Albumul macedo-român, editat în
1880, Urechia milita pentru „dreptul fiecărei naţiuni la
limba şi la altarele sale” şi afirma „protestul contra
acelei diplomaţii care crede a face operă politică
durabilă, impunînd unui popor limba altuia şi dărâmând
altarele naţiunilor, fie şi în puterea unor tratate semnate
de toată Europa!”
În ultimul capitol al cărţii sale, Zanfir Ilie se referă
la modul în care a fost receptată critic întreaga activitate
şi operă a acestui educator al neamului, Vasile
Alexandrescu Urechia, aprecierile posterităţii
privitoare la faptele sale şi abordarea acestora în
istoriografia actuală.
Meritul incontestabil al profesorului Zanfir Ilie,
directorul în funcţiune al Bibliotecii care poartă numele
marelui cărturar şi care în luna noiembrie a acestui an
împlineşte 125 de ani de existenţă, este de a reda
publicului larg una dintre dimensiunile activităţii marelui
cărturar român, publicistica. O face însă în mod
documentat, critic, analitic, educativ. Documentul selectat judicios, folosit cu mare generozitate - este
integrat în text, ca argument de netăgăduit al
demonstraţiei. Textul este fluent, antrenant, se citeşte
cu mare interes, este un mijloc de educaţie patriotică,
chiar dacă o asemenea expresie pare desuetă astăzi.
Dar, tocmai de aceea!
*Zanfir Ilie, V. A. Urechia, publicist, Editura
Acţiunea, Piatra Neamţ, 2015

REGULAMENT
Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”
Ediţia a XLVII-a, Târgovişte, 6 - 7 noiembrie 2015
În organizarea Centrului
Judeţean de Cultură Dâmboviţa,
a Societăţii Scriitorilor
Târgovişteni, a Bibliotecii
Judeţene „I.H.Rădulescu”, a
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 XLVII-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.
C o n c u r s u l
urmăreşte să descopere,
să sprijine şi să
promoveze o literatură
de certă valoare
umanist-estetică,
deschisă
tuturor
abordărilor, căutărilor şi
inovaţiilor din interiorul
oricăror experienţe ale
canonului specific românesc ori universal. 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 „Scriitori târgovişteni fondatori ai literaturii
române premoderne” (poeţii Văcăreşti, Ion Heliade
Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ion
Ghica).
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 2015, 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 2015, data
poştei.
N.B.
Premianţii vor fi
invitaţi de către organizatori în zilele 6 şi 7 noiembrie
2015, la Târgovişte, la manifestările organizate în cadrul
Festivalului-Concurs Naţional de Literatură
„Moştenirea Văcăreştilor” – ediţia a XLVII-a, 2015.
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:
0245/611184;
e-mail
–
strategiiculturale@yahoo.com sau pe pagina
www.cjcd.ro (unde vor fi publicate şi rezultatele
finale).
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Despre scriitorul Dorin N. Uritescu auzisem câte
ceva, mai mult ocazional şi întâmplător, dar nu-i citisem
nicio lucrare deşi, aflu acum, din prefaţa cărţii
Structura variată, natura expresivă şi valoarea
artistică a pamfletului (Editura Rawex Coms,
Bucureşti, 2015) că autorul este absolvent a două
facultăţi – filologie şi filosofie –
ambele terminate cu aprecieri
maxime, că este de o prolificitate
pletorică şi că se distribuie cu
egală detaşare prin poezie şi
eseistică. Este, pot spune, o
personalitate referenţială în
cultura românească şi regret că
lucrările sale n-au o circulaţie
mai generoasă pentru a ajunge
pe masa de lectură a tuturor
cititorilor (câţi au mai rămas),
mai cu seamă a celor din
provincie.
Să precizăm mai întâi că-n
eseistica românească se simţea
nevoia acestei lucrări. Pamfletul
la noi, la români, a cunoscut
atâtea momente de graţie, a fost
înveşmântat într-o manieră
stilistică aşa de variată şi-a fost
optimizat de atâtea personalităţi
importante ale scrisului românesc, scrupuloase şi
decomplexate, că trebuia supus unei analize rezolubile
şi decomplexate. Nu-s prea multe cărţile de acest gen
în literatura noastră. Cu ani în urmă, un profesor de la
Universitatea din Galaţi, Dumitru Tiutiuca, şi-a trecut
doctoratul cu o lucrare asemănătoare: Eseul –
personalitatea unui gen, dar asta nu înseamnă că
s-a răsfrânt şi-n problema pamfletului românesc.
Dorin N. Uritescu şi-a asumat această lăudabilă
misiune, de a rezona asupra unui gen literar, mai puţin
prezent în lucrările teoreticienilor noştri mai vechi şi
mai noi. Faptul că nu există o antologie a pamfletului
românesc arată deja lipsa de interes a teoreticienilor
noştri pentru această temă, de altfel importantă şi
ademenitoare.
Lucrarea d-lui Uritescu consacrată genului
pamfletar abordează, aşadar, o temă pretenţioasă şi
mă bucur că s-a găsit, în sfârşit, cineva care să se
aplece asupra acestui subiect cu multă trecere printre
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scriitorii români. Într-o definire mai liberă, pamfletul
este modul radical în care se poartă o dispută între
scriitori. Dincoace de pamflet, deci mai slabe decât
pamfletul, se situează satira şi epigrama, iar dincolo
de pamflet, mai tari decât pamfletul, este acuzaţia
directă, care poate căpăta prelungiri juridice. În sens
strict scriitoricesc, pamfletul
este ultima şi cea mai virulentă
atitudine literară luată de un
scriitor într-o dispută oarecare.
Se-nţelege că disputa poate
continua şi după momentul
pamfletar, dar nu mai prezintă
interes literar, nu mai este
literatură. În cazul când cearta
continuă şi după consumarea
dispunerii pamfletare, termenii
în care se poartă îşi pierd
caracterul şi valoarea literară.
Devine altceva, devine un
denunţ, o acuză, o declaraţie cu
valoare juridică.
De regulă, pamfletul
vizează o persoană, pentru
care se foloseşte o tuşă mult
îngroşată, dar, cum spune şi
autorul, pamfletul şi portretul
se unesc într-o perfectă
simbioză (p.28). Şi pamfletul Domnul Sarsailă
autorul al lui I. Eliade Rădulescu şi Baroane a lui
Tudor Arghezi, şi pamfletele lui Eminescu, Pamfil
Şeicaru, Caragiale, Hasdeu sau Eugen Lovinescu cu
filipica sa Un beneficiar al junimii – Al. Tzigara
Samurcaş, răspund perfect acestui imperativ.
Autorul insistă asupra tipurilor de pamflet şi asupra
modalităţilor artistice folosite de autori în
caricaturizarea unui personaj sau a unui aspect cultural
din cotidianitatea obişnuită. Un exemplu în această
privinţă este pamfletul lui Ion Barbu în care este
ridiculizat Tudor Arghezi pentru volumul său Cuvinte
potrivite. Nu intrăm în amănunte, dar muţimea
citatelor reproduse de Dorin N. Uritescu ne convinge
că poetul-matematician chiar avea stofă de pamfletar
temut – prin vehemenţă, dar şi prin recuzita
mijloacelor folosite.
În general, pamfletul reprezintă o execuţie şi o
caricaturizare pentru realizarea cărora nu se evită

duritatea expresiei şi supralicitarea lexicului
contondent. Funcţia lui principală fiind aceea de a
critica vehement o stare de lucruri sau
comportamentul unor persoane aflate, şi una, şi
alta, sub limita normalităţii (p.75).
Prohibit în vremea socialismului totalitar, când la
mare cinste erau ţinute imnele şi odele la adresa unui
partid discreţionar şi a liderilor săi tembeli, pamfletul
va exploda imediat după 1989, cu mijloace şi tehnici
remaniate, dar, desigur, cu aceeaşi vigoare prădalnică.
Totuşi, autorul nu trece cu vederea că şi în acea
perioadă de suspiciune generalizată, când orice ieşire
din dogmă şi din canon putea fi sancţionată cu
severitate exemplară, au existat unele tentaţii de
revigorare a interesului pentru presa scrisă, inclusiv
prin cultivarea pamfletului. Referenţial în această
privinţă este articolul Cum ne opunem monotoniei
în presa cotidiană, semnat de Anton Bretonhofer în
Presa noastră din octombrie 1969. Criticând
diletantismul şi incompetenţa din presă, autorul critica,
fără să-şi dea seama însăşi regimul de vreme ce
redactorii nu se puteau exprima decât prin
diletantism prin şablon, prin frazeologisme, căci
perceperea exactă a realităţii s-ar fi exprimat
printr-o limbă adecvată prin ea însăşi, firească
(p.819). Este tipul de pamflet involuntar, conchide
eseistul, pe care ziaristul de etnie germană încerca
să-l inducă în presa românească, dar de fapt poate nu
era chiar involuntar, ci doar mascat, deghizat, cum
remarcă şi autorul, ca şi articolul semnat de N. Teşan
în aceeaşi revistă, adică pervers disimulat, prin care
încerca să se înşele vigilenţa cerberilor însărcinaţi cu
cenzurarea oricărei fraze ieşite din tipicul omologat
de partid.
Oricum, după 1971, după transplantarea şi
impunerea noului program ideologic de factură asiatică,
asemenea îndrăzneli vor fi imposibile.
Subscriem, fireşte, la concluzia autorului că în
toate ipostazele menţionate, pamfletul dezvăluie,
cu implicaţiile de rigoare, lipsurile grave ale
obiectului prins în vizorul spiritului critic (p.91).
Şi nu trebuie pierdută din vedere valoarea artistică
a genului pamfletar, fără de care nu ar fi decât o
simplă bârfă sau bălăcăreală.
Am citit această carte pe nerăsuflate şi mă gândesc
că n-ar fi rău dacă autorul, ca unul dintre cei mai
indicaţi în această problemă, în chestie, cum ar fi spus
Maiorescu, să alcătuiască o antologie a pamfletului
românesc, o ediţie critică, structurată cronologic şi/
sau tipologic care să reunească toate pritocirile
scriitorilor noştri în această direcţie.
Îl felicit pe autor pentru acest minunat studiu critic
şi-l recomand călduros tuturor celor doritori de o
eseistică elaborată după toate cerinţele lucrului bine
gândit, bine făcut şi bine perspectivat.

Festivalul Naţional de Epigramă
UMOR LA MILA 80
Ediţia a XVIII-a, 9-11 oct. 2015
Cu prilejul Festivalului
Naţional de Epigramă,
ediţia a XVIII-a, s-a
organizat un concurs de
epigrame cu temele „Înger
păzitor” şi „Cremenea şi
amnarul” la care au
participat, cu câte trei
epigrame la fiecare temă,
31 de epigramişti din
România şi Republica
Moldova. Comisia de
jurizare formată din Ion Moraru - preşedinte, Dan
Căpruciu şi Constantin Cristian, a stabilit următorii
câştigători: Premiul I - Nicolae Bunduri, Braşov,
Premiul II - Gheorghe Constantinescu, Braşov,
Premiul III - Vali Slavu, Aninoasa, Menţiuni - Ion
Diviza, Chişinău, Elis Râpeanu, Bucureşti, Florin
Rotaru, Buzău, Premii speciale „In memoriam” Petru Ioan Gârda, Cluj Napoca, Nichi Ursei Râmnicu Vâlcea, Vasile Vajoga, Iaşi, Premiul special
pentru „Promovarea epigramei româneşti” Gheorghe Bâlici, Chişinău.

Cu ocazia aniversării, în acest an, a 25 de ani de
activitate a Uniunii Epigramiştilor din România (UER),
s-au acordat „Diplome de excelenţă” pentru
susţinerea şi promovarea epigramei româneşti
următorilor: George Corbu, Bucureşti - Preşedinte
UER, Mihai Sălcuţan, Buzău - Vicepreşedinte UER,
Petre Gigea Gorun, Craiova - Vicepreşedinte UER,
Laurenţiu Ghiţă, Bucureşti - Redactor şef al Revistei
„Epigrama”.
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POPA, Laurenţiu – pictor. S-a născut la
23 iulie 1974 în Galaţi. A absolvit Şcoala
Populară de Artă din Galaţi, secţia pictură, unde
a studiat cu profesoara Emilia Iacob (1993). A
lucrat o perioadă în echipa de restauratori de la
Mănăstirea Neamţ, condusă de Teodora
Ianculescu, după care, în 1997, a plecat în
Grecia. Aici, în oraşul Igoumenitsa, a pictat
portrete la comandă. Din Grecia trece în Italia,
unde timp de un an lucrează în atelierul pictorului
Mauriţio Ferari din Porto Sant’ Elpidio, provincia
Fermo, regiunea Marche. În 1998 se reîntoarce
în ţară şi urmează Academia „Ştefan Popa
Popa’s” din Timişoara, pe care o absolvă în
2001. Îşi reia călătoriile peste hotare, ajungând
în Franţa, Belgia, Olanda, Anglia. În Franţa, la
Chartres, frecventează Şcoala particulară „La
Thierry”, timp în care studiază tehnica picturii
maestrului olandez din secolul al XVII-lea
Rembrandt van Rijn şi are prilejul să execute la
Muzeul Luvru din Paris copii după tablourile
celebrului artist expuse aici. Întâlnirea cu opera
lui Rembrandt şi tehnica clarobscurului îi va
hotărî destinul artistic. Pictează în această

Portret de bătrân
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tehnică, atrage atenţia iubitorilor de artă, îi sunt
achiziţionate tablourile. Se stabileşte în oraşul italian
Porto Sant’ Elpidio. Ca urmare a succesului ce-l are
cu tablourile pictate în clarobscur, este numit
„Rembrandt de România”. Devine membru al
Asociaţiei culturale „Il Bianco”. Şi-a organizat mai
multe expoziţii personale în Italia, în oraşele Fermo,
Porto Sant Elpidio, Porto San Georgio, ca şi în Spania,
la Talavera de la Reina. A participat, de asemenea, la
expoziţii de grup organizate la Reims, oraş francez în
regiunea Champagne-Ardenne. În 2011 a primit titlul
de Cetăţean de Onoare al oraşului Sant’Elpidio.
Pictura lui Laurenţiu Popa însumează în repertoriul
ei portrete, peisaje, compoziţii, naturi statice, flori.
Artistul este stăpân pe tehnica clarobscurului şi o
foloseşte cu certe reuşite în tablourile sale. Manifestă
o deosebită atracţie pentru portret. Lucrul cu celebrul
caricaturist Ştefan Popa Popa’s i-a stimulat spiritul de
observaţie şi execuţia rapidă. Personajele portretizate
sunt de vârste şi categorii sociale dintre cele mai
diferite. Urmăreşte atât redarea identităţii fizionomice
a modelelor, cât şi pătrunderea în psihologia acestora

pentru a le reliefa unele trăsături morale şi de caracter
care să le definească individualitatea. Pasta aşternută
pe pânză este consistentă, detaliile sunt lucrate cu
răbdare de bijutier. Zonele luminoase şi cele umbrite
sunt bine puse în evidenţă. Figurile au claritate, sunt
expresive, iar atmosfera tablourilor este în ton cu stările
şi trăirile personajelor („Călugăr catolic”, „Pictorul”,
„Gânditorul”, „Bătrân boier”, „Portret de băiat”,
„Oierul”). Adesea, portretele au drept fundal peisaje
sau elemente de interior casnic („Bătrânul şi câinele”,
„Fată cosând”). În peisagistică, Laurenţiu Popa
surprinde aspecte ale unei naturi generoase, în
deplinătatea vitalităţii sale: câmpuri cu maci, poteci,
iazuri, râuri, sălcii pletoase, arbori izolaţi sau în pâlcuri.
Totul învăluit într-o lumină care dă strălucire imagisticii
tablourilor şi farmecă retina privitorului. Desfăşurările
perspectivale sunt ample, iar subtilităţile de pastă ating
adesea rafinamentul.

Fată cusând

Bătrânul si câinele

Oierul

Copie după Constructorul de nave de Rembrandt
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Corneliu STOICA

O pictură generatoare de linişte
Pictorul Gheorghe Mihai-Coron este o personalitate
notorie a culturii şi învăţământului gălăţean, un artist care,
venit cu ani în urmă la Galaţi cu repartizare
guvernamentală, a adus un suflu nou în mişcarea plastică
de la Dunărea de Jos, bucurându-se de aprecierile
iubitorilor de frumos nu numai de pe aceste meleaguri,
dar şi ale celor din alte centre culturale ale României,
din Franţa sau din Germania, ţări unde şi-a organizat
expoziţii personale. A slujit zeci de ani cu dăruire şi
maximă responsabilitate învăţământul din oraşul nostru
în calitate de profesor de educaţie plastică şi inspector
metodist, de coordonator de lucrări de gradul I la această
disciplină. Întotdeauna a considerat că destinul i-a fost
favorabil, de unde şi adaosul la patronimul său a
cuvântului Coron, care este de fapt inversul lui Noroc.
S-a născut la 19 aprilie 1938 în comuna Todireni,
judeţul Botoşani. După ce a urmat Institutul Pedagogic
de Învăţători din Bârlad, a absolvit Academia de Arte
Plastice din Iaşi (profesori, Adrian Podoleanu şi Petru
Hârtopeanu) şi Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, Facultatea de Muzeologie.
Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici - Filiala Galaţi,
din 1990. Din 1969 a participat la expoziţiile colective şi
de grup ale Filialei Galaţi a U.A.P. şi la alte manifestări
colective organizate în capitală şi în alte localităţi. Şi-a
organizat expoziţii personale la Galaţi (între 1973-2014,
peste 40 de expoziţii), Braşov (1974), Brăila (1978, 1980),
Iaşi (1979, 1983, 1987), Bucureşti (1983), Botoşani
(1983), Tecuci (2003, 2005). De asemenea a expus în
străinătate: Germania, Muzeul de Artă din Bad Neustadt
(1992); Banca din Bad Neudstadt (1993); Franţa, Saint
Amand Montrond, Galeriile „Isabel Goldin”; (1995);
Bordeux, Centrul Cultural (1995); Andrézieux-Bouthéon;
Blaye- Gironde (1995); Pessac (1996); Aytré-Charente
(1996). Pe plan naţional a participat la Saloanele
republicane ale profesorilor de desen, Sala Dalles,

Langă ape
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Bucureşti (1971, 1973, 1976, 1981); Saloane
republicane de grafică, Sala Dalles (1973, 1974);
Anuala şi Bienala de pictură şi sculptură, Sala Dalles
(1979, 1986); „Voroneţiana”, Suceava (1978, 1979);
Bienala „Ion Andreescu”, Buzău (1998, 2002, 2004,
2006); Saloanele Moldovei Bacau-Chişinău (2012).
În 2008, Muzeul de Artă Vizuală i-a organizat o mare
expoziţie retrospectivă. Este expert tehnic în artele
plastice. Lucrări ale sale se găsesc în colecţii de
stat şi particulare din ţară şi din străinătate: Canada,
Siria, Franţa, Germania, Israel, Austria, Danemarca,
S.U.A.
Pe Gheorghe Mihai-Coron l-am urmărit în
expoziţii încă din 1969, iar prima personală din 1973,
din foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor, am avut
onoarea să i-o prezint la vernisaj. Eram atunci
inspector la Comitetul de Cultură şi Artă al Judeţului
Galaţi şi aveam în responsabilitatea mea sectorul
muzee, monumente şi artă plastică. A început să se
afirme expunând îndeosebi peisaje. În paralel a
cultivat şi portretul, compoziţia, natura statică cu
flori, nudul. În genul peisajului, două sunt motivele
care apar cu pregnanţă: satul din nordul Moldovei,
aparţinând unor zone colinare aducătoare de calm,
linişte, pace sufletească, şi priveliştile acvatice,
surprinse pe spaţii vaste, unde de cele mai multe ori

nu ştii unde se termină apa şi de unde începe cerul.
Cultivă un lirism cald, reţinut, emanator de poezie şi
euritmii parcă desprinse din şoapta izvoarelor sau
freamătul codrilor. În faţa marelui spectacol al naturii
el nu devine exuberant, nu urmăreşte înregistrarea
frustă a datelor realului. Impresiile nu violentează
spaţiul tablourilor, ele sunt supuse cenzurii propriului
eu, astfel că peisajele par mai degrabă nişte meditaţii
asupra naturii, totul învăluit în hlamida unei melancolii
ce-şi are originea în structura intimă a fiinţei artistului.
Priveliştile natale şi-au pus în aşa măsură amprenta pe
anii copilăriei şi adolescenţei artistului, încât,
reîntâlnindu-se cu ele la altă vârstă, el nu poate să le
picteze decât păstrând regretul şi nostalgia adultului
pentru planeta părăsită („Satul copilăriei”, „Dorul meu”,
„Lumea satului”, „Şapte fântâni”, „Tăcere adâncă”,
„Loc natal”, „Lumină lină”, „Bătătura satului”, „Ora
amurgului” etc.). Culorile predominante sunt brunurile,
griurile colorate, verdele aluziv sau limoniurile
nostalgice. Aceleaşi imagini, surprinse iarna sau vara,
sunt pictate în culori mai luminoase, iar formele sunt
conturate atât prin modulaţii tonale cât şi prin grafisme.

Nud
Albul şi galbenul dau o notă distinctă tablourilor, creând
senzaţia de puritate. Există în aceste peisaje o ritmică
a petelor de culoare, o aşezare a elementelor în aşa fel
încât spaţiul bidimensional câştigă în adâncime, oferind
privitorului ample deschideri perspectivale. Când se
îndreaptă spre mediul acvatic, pictorul păstrează
aceeaşi paletă coloristică potolită, lucrările sale
evidenţiind şi aici simţul clasic al organizării spaţiului
pictural, ştiinţa aşezării în pagină, structura echilibrată
a compoziţiei, suprafeţe vibrate cu pensulaţii fine,
rafinate. Doar în acuarele tonurile sunt mai exuberante
şi se întrepătrund, iar sugestiile converg spre
descoperirea unui univers fascinant, încărcat de mister
şi poezie. Un moment care a atras atenţia în activitatea
sa a fost acela când, în 1995, artistul a expus tablouri
cu subiecte inspirate din arta măştilor populare. El
le-a pictat nu numai pentru semnificaţia lor simbolică,
dar mai ales pentru multiplele posibilităţi cromatice. În
aceste tablouri pasta este mai groasă, mai expresivă,
desprinsă parcă din paleta expresioniştilor şi foviştilor.
Formele sunt şi ele mai robuste. Motivul floral l-a
preocupat şi el în permanenţă şi întotdeauna i-a surprins

Gorgova (sat în Deltă)
cu ingeniozitate gingăşia şi inepuizabila poezie. Culorile
au o prospeţime deosebită, sunt intense, strălucitoare,
ordonarea compoziţională a lujerelor şi corolelor este
făcută numai pe verticală. În multe tablouri florile sunt
grupate în două-trei până la patru-cinci sau chiar mai
multe vase de forme diferite şi din material diferit.
Efectul obţinut este al unei simfonii cromatice bine
orchestrate, în care albul, violetul, roşul, verdele,
galbenul, oranjul dialoghează într-o armonie firească.
Uneori, tijele sunt întrerupte şi reluate, încât corolele
răsar ca nişte inflorescenţe. Se creează astfel în spaţiul
plastic o atmosferă de imponderabilitate, florile par a
ieşi din materialitatea lor, tinzând să zboare, să se înalţe.
Ajuns la vârsta senectuţii, Gheorghe Mihai-Coron
se menţine în limitele unui discurs plastic ce nu dă
încă semne de oboseală. Revăzându-i unele lucrări
din tinereţe, alături de altele de dată recentă, constatăm
că evoluţia sa nu a fost spectaculoasă, în activitatea
sa nu se disting etape tematice sau coloristice, aşa
cum se întâmplă la mulţi artişti, însă consecvenţa şi
sinceritatea cu care a lucrat l-au condus la realizări
valoroase, care sunt înregistrate ca acumulări benefice
în concertul plasticii româneşti contemporane. Suntem
siguri că el poate oferi încă noi şi plăcute bucurii
estetice iubitorilor de artă şi-l aşteptăm pe artist să se
manifeste cu generozitatea ce-i este caracteristică.

Printre trunchiuri
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Conf. Luiza Florea

În etapa 1962-1969
s-au finalizat intervenţiile
antropice asupra acestei
zone prin care complexul de
ecosisteme
acvatice,
reprezentat de Brateşul de
Jos, a fost desecat, din fosta
baltă a rămas un polder de
2.120 ha, având ca rol
principal atenuarea viiturilor de pe pârâul Chineja şi
ca rol secundar activitatea de piscicultură.
Administrarea acestui polder are şi ea un istoric care
a avut la început ca administrator Întreprinderea
Piscicolă Galaţi, care după anul 1989 a devenit S.C.
Pescogal Galaţi S.A. Problemele generate de
falimentarea şi apoi procesul de lichidare a activelor
fostei societăţi Pescogal Galaţi au dus la vinderea
activelor către unele firme private în anii 2003, 2004.
În prezent, terenul de 2.120 ha aparţine de Agenţia
Domeniilor Statului, luciul de apă este administrat de
Compania Naţională Apele Române, iar digurile aparţin
Societăţii de Îmbunătăţiri Funciare. Din cauza
dezinteresului coproprietarilor Brateşului, starea actuală
a ecosistemului acvatic este într-un declin evident.

polderului este asigurată din două surse, pe de o parte
din pârâul Chineja în mod gravitaţional, frecvent în
perioada martie-aprilie, iar pe de altă parte din râul
Prut prin pompare prin canalul Ghimia. Evacuarea apei
din polderul Brateş se face în Prut, gravitaţional prin
canalul Ghimia printr-o staţie de pompare reversibilă
de la Gura Ghimiei.

Polderul Brateş, sau Brateşul mare cum mai este
cunoscut de gălăţeni, se prezintă astăzi ca un bazin
acvatic puternic antropizat, de formă pătrată, având
un perimetru al digurilor de protecţie de 18 km
repartizat astfel: la nord 5 km, la est 5 km, la sud 3,7
km, iar la vest malul natural mărgineşte polderul pe o
lungime de 4,3 km (fig. 1). Alimentarea cu apă a

Primul an de exploatare intensivă a polderului
Brateş a fost anul 1969. Pentru perioada 1971-1994,
în balta Brateş s-a practicat o piscicultură extensivă
care consta în popularea cu puiet de crap ca specie
principală de cultură şi ciprinide asiatice ca specii
secundare. În perioada 1970-1980, când s-a practicat
un regim semifurajat al crapului, producţia piscicolă a
avut o medie de 1.100 tone/an, cu valoare maximă de
1.947 tone în 1973. În această perioadă structura
producţiei era formată în cea mai mare parte de speciile
de cultură: Cyprinus carpio morpha Galitzia şi
Cyprinus carpio morpha Lausitz. În perioada
1980-1994, când s-a practicat creşterea în regim
nefurajat, producţia piscicolă a avut o medie
multianuală de 750-800 tone/an, din care producţie
marfa cca. 300 tone, restul de cca. 400 tone fiind
producţie rămasă în baltă. În această perioadă,
structura producţiei era următoarea: specii
planctonofage 60%, crap 35%, caras 4%, alte

fig. 1
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Alături de acest polder, cunoscut de acum înainte
sub denumirea de Brateşul mare, s-a construit pe o
suprafaţă de 320 ha un complex de heleştee prevăzute
cu canale de alimentare şi evacuare a apei prin
pompare, cunoscut de acum înainte sub denumirea de
crescătoria Brateş (fig. 2).
Ihtiofauna polderului Brateş, în această
perioadă care a urmat după izolarea Brateşului, mai
întâi de apele de inundaţie ale Dunării (1927-1931) şi
apoi de apele de inundaţie ale Prutului (1947-1949),
s-a redus foarte mult ca urmare posibiliăţilor de
alimentare gravitaţională cu apă din Dunăre şi Prut,
ceea ce a modificat atât condiţiile de reproducere, dar
şi primenirea ihtiofaunei, determinând o producţie
piscicolă mult diminuată.

altul, pe fiecare transect fixându-se, tot la distanţe egale,
staţiile. Această metodă a îmbinat avantajul colectării
sistematice (transecte la distanţe egale, staţii la distanţe
egale) cu colectarea simplă, randomizată (unităţi de
probă colectate la întâmplare din fiecare staţie).

fig. 2
specii 1%.
Producţiile realizate în regim nefurajat au avut o
medie de 1.100 tone/an, cu valoare maximă de 1.947
tone în 1973 şi minimă de 408 tone în 1994. Treptat,
crapul a fost înlocuit în capturi de către ciprinidele
asiatice a căror pondere medie în capturile anuale din
perioada 1984-1996 a fost de 87%. După vânzarea
activelor şi închirierea luciului de apă de către ADS
raportările privind starea producţiilor piscicole realizate
în polderul Brateş pare să nu aibă relevanţă.
În afară de pescuitul în bălţi, pe cei 125 km de Prut
care se găsesc pe teritoriul judeţului Galaţi, de la
confluenţa cu pârăul Elan şi până la vărsarea în Dunăre,
s-a practicat în ultimii ani şi se practică şi în prezent
un pescuit industrial. Astfel, fostele Cooperative
Agricole de Producţie Tuluceşti, Frumuşiţa, Oancea,
Vlădeşti, Măstăcani şi Folteşti aveau echipe de pescari
cu drept de „pescuit în viitura Prutului” aceasta
însemnând o suprafaţă de 291 ha luciu de apă din zona
inundabilă aflată între dig şi mal.
Starea ecologică a bălţii Brateş
Brateşul este la ora actuală un ecosistem acvatic
cu o suprafaţă de 2.120 ha şi cu o adâncime medie a
apei de 1,20 m, având rol de polder în atenuarea
viiturilor de pe pârâul Chineja (fig 3).

Pe cele patru laturi ale sale s-au făcut în sept 2009
măsurători care au pus în evidenţă adâncimea apei şi
grosimea stratului de mâl. Astfel, pe latura de la nord
de 5 km s-au făcut 35 de măsurători, pe latura de est
5 km s-au făcut 33 de măsurători, pe latura de nord de
4,3 km s-au făcut 4 măsurători.
Rezultatele măsuratorilor efectuate au evidenţiat
distribuţia neuniformă a sedimentelor, cele mai mari
depozite fiind repartizate pe partea nord-vestică, în zona
în care apele pârâului Chineja se varsă în Brateş, de
asemenea, de-a lungul malului vestic, pe direcţia
vânturilor dominante. Grosimea depozitelor de
sedimente a atins în unele zone cca. 60 cm, cel mai
frecvent grosimea sedimentelor având valori între 40
– 50 cm.
În concluzie, putem spune că râul Prut şi
ecosistemele acvatice adiacente au suferit în ultimul
secol modificări majore prin: desecare, îndiguire,
compartimentare, manipulare hidrologică, exploatare
piscicolă, consecinţele acestor acţiuni se reflectă în
prezent atât asupra resurselor precum diversitatea şi
biomasa ihtiofaunei, diversitatea şi biomasa
ecosistemelor de luncă, cantitatea şi calitatea apei din
Prut şi pânza freatică, dar şi asupra funcţiilor ecologice
pe care aceste ecosisteme nu le mai îndeplinesc la
capacitatea necesară.

Unul din principalele pericole care ameninţă
echilibrul ecosistemului acvatic Brateş este colmatarea
substratului, cunoaşterea magnitudinii acestui fenomen
a fost principalul obieciv al unui studiu desfăşurat în
vara anului 2009.
În acest sens, s-a desfăşurat o campanie de
măsuratori ce a vizat 120 de staţii în care s-a realizat
simultan atât măsurarea adâncimii apei, a grosimii
stratului de mâl, cât şi prelevarea de sedimente în
vederea analizei chimice. Datorită caracterului
expediţionar al măsurătorilor şi prelevărilor, alegerea
staţiilor de măsurare/prelevare s-a făcut prin fixarea
la distanţe egale de transecte paralele dintr-un mal în

fig. 3

* Lucrare prezentată de Conf. Luiza Florea în
cadrul simpozionului Proiectului „Ca peştele prin apă”,
finanţat POP 2007-2013, din data de 04.08.2015.
(sfârşit)
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Condiţionare,
prelucrare primară, moduri
de preparare, produse din
peşte în alimentaţie
Pentru
menţinerea
calităţilor organoleptice şi biochimice ale cărnii, peştele
destinat consumului în stare proaspătă sau păstrării
prin frig trebuie refrigerat cu gheaţă cât mai repede
după capturare. Prin răcire, transformările biochimice
ce pot afecta calitatea peştelui sunt încetinite,
permiţând transportul până la punctele de recepţie
pentru consum sau prelucrare.
Pentru prepararea tradiţională a peştelui destinat
consumului casnic imediat sau pentru păstrare există
numeroase reţete cu specific general sau local.
Peştele în reţetele tradiţionale
Modalitatea de preparare a peştelui pentru
consumul imediat presupune în general prelucrarea
termică a peştelui proaspăt, refrigerat sau decongelat.
Este de menţionat totuşi că există zone geografice
unde peştele sau alte produse acvatice se consumă în
stare crudă sau semicrudă.
Prin prelucrare termică se înţelege fierberea,
prăjirea sau frigerea peştelui întreg sau părţi din
aceasta sub formă de fileuri, rondele, batoane,
decapitat/eviscerat etc.
Păstrarea pentru consum a peştelui şi produselor
din peşte pe o perioadă mai mare implică metode de
conservare care asigură, pe lângă termenul de
valabilitate mai mare, condiţii de păstrare mai uşoare,
caracteristici organoleptice şi nutriţionale noi datorate
transformărilor biochimice controlate ce au loc în
carne.
Metode de conservare
O primă metodă este sărarea, care asigură
conservarea prin acţiunea antiseptică şi indirect prin
deshidratarea parţială a ţesuturilor, până la 30%,
creându-se un mediu nefavorabil dezvoltării
microorganismelor în funcţie de concentraţia sării şi
condiţiile termice de păstrare. Pe lângă pierderea de
apă de constituţie, prin osmoză se pierd şi unele
substanţe nutritive. Pentru unele specii de peşti,
valoarea gustativă creşte ca urmare a proceselor de
maturaţie.
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Procedurile de sărare variază în funcţie de
specie şi mărimea peştelui;
- sărarea uscată, cu sare solidă;
- sărarea umedă, cu saramură;
- sărarea mixtă
Conţinutul de sare în produsul finit variază între
10% NaCl (moderat sărat) şi 14% NaCl (puternic
sărat).
Afumarea
Este un alt procedeu de conservare (prin acţiunea
bactericidă, bacteriostatică şi antioxidantă a fumului)
şi totodată de înnobilare a calităţilor senzoriale ale
cărnii de peşte (gust şi aspect specifice). Prin
expunerea peştelui sărat la fumul rece sau cald provenit
din arderea mocnită, fără flacără, a rumeguşului de
fag, stejar, uneori în amestec cu alte esenţe sau plante
aromate, carnea pierde o parte din umiditate şi se
conservă datorită impregnării cu substanţe de tipul
aldehidelor, cetonelor, acizi acetic, formic etc. precum
şi fenoli şi gudron.
Pe lângă produsele obţinute din afumarea peştelui
întreg, există produse afumate ce necesită o pregătire
mai elaborată, cum ar fi salamurile de peşte, fileurile
şi batogul (la origine, produs preparat din fileu de morun
sau nisetru), hârzob (la origine păstrăv în cetină),
conserve pasteurizate sau sterilizate etc.
Semiconservele de peşte
Sunt produse preparate tradiţional atât în
gospodării, cât şi industrial, cu termen de valabilitate
cuprins de obicei între 3-6 săptămâni, în funcţie de
categoria de produs.
- marinatele din peşte nepregătit termic procedeul de conservare foloseşte efectul sării şi
oţetului asupra cărnii de peşte. Se foloseşte peşte puţin
sărat, întreg, porţionat sau fileuri, din specii dulcicole,
dar preponderent rizeafcă, scrumbie, maturat în soluţie
de oţet şi sare, cu adaos de mirodenii (piper, ienibahar,
coriandru, muştar boabe etc.), măsline şi legume
(ceapă, castraveţi muraţi, ardei etc.) Prin acţiunea
acidului acetic, în perioada de maturare, carnea se
albeşte, se frăgezeşte, iar oasele devin elastice datorită
dizolvării substanţelor minerale conţinute.
- marinate din peşte prăjit - sunt produse
preparate cu precădere în gospodării, mai puţin

industrial. Procedeul, asemănător celui precedent,
constă în prăjirea peştelui, maturarea şi conservarea
în soluţie de oţet, sare şi condimente.
- semiconserve în ulei (tip sardele) - Pentru
prepararea acestor produse se foloseşte peşte eviscerat,
filetat, dezosat, eventual depilat, puţin sărat, uneori
frăgezit în soluţie slabă de oţet. Unele sortimente se
prepară cu peşte afumat. Peştele astfel pregătit se
conservă în ulei cu mirodenii la 5-7o C până la trei
luni.
- semiconserve în ulei cu legume - aceste
produse se prepară în mod tradiţional în gospodării,
din peşte de apă dulce fiert, dezosat şi mărunţit, în
amestec de legume, ciuperci tocate şi mirodenii,
pregătite în ulei asemănător reţetelor de zacuscă.
Produsul se conservă prin pasteurizare.
Produse provenite din peşte
În general, această categorie se referă la icre şi
lapţi, recoltate după eviscerare.
Alte organe, folosite în preparatele casnice din ce
în ce mai puţin, sunt ficatul (excepie cel de mihalţ,
fiind toxic), stomacul şi părţi din intestin în cazul
sturionilor şi somnului mare.
Icrele negre constituie cel mai important şi
valoros produs din această categorie, valoarea
acestora depăşind cu mult valoarea comercială a
oricărei specii de peşte. Provenind de la speciile de
sturioni (morun, nisetru, păstrugă) din bazinul Mării
Negre şi Mării Caspice, s-a comercializat iniţial sub
denumirea de „caviar”. Astăzi, această denumire se
atribuie atât icrelor negre indiferent de provenienţă,
cât şi icrelor altor specii (somon, păstrăv). Calitatea
acestui produs este dată în primul rând de specie (în
ordinea morun, nisetru, păstrugă), sezonul de pescuit,
gradul de maturare al icrelor şi, la fel de important,
modul de prelevare condiţionare, transport, metodă şi
mod de preparare etc.
Prepararea „icrelor moi” (denumirea
tradiţională a caviarului) :
- se face prin sărarea uscată sau umedă a boabelor
de icre rezultate prin frecarea bucăţilor de ovar pe un
ciur special (priboi), iar după scurgere se ambalează în
cutii. Concentraţia sării în produsul finit este de 3-5%
caviarul cu un conţinut de sare sub 3% (malasol) fiind
cel mai bine apreciat.
- prepararea icrelor tescuite - produs ce nu se
mai prepară astăzi, se făcea pentru valorificarea icrelor
negre de calitate slabă (cu bobul mic, membrană subţire
etc.). Icrele sărate în saramură se presau în saci de
pânză pentru eliminarea lichidelor şi se ambalau în cutii,
putând fi astfel păstrate la rece până la un an, datorită

procentului mai mare de sare.
Alte produse pescăreşti - fructe de baltă
- Scoicile de apă dulce - au constituit un aliment
des întâlnit în bucătăria tradiţională a comunităţilor
pescăreşti, astăzi rar folosit în zona noastră. Scoicile
de apă dulce sunt considerate în occident delicatesă.
- Scoicile de râu (Unio pictorum) sau de baltă
(Anodonta cygnea) sunt comestibile fierte (chifteluţe
sarmale, drob etc.) sau coapte pe jar.
- Racii - constituie cu certitudine un produs
pescăresc apreciat încă în gastronomia locală. Cele
două specii existente în zonă, racul de râu şi cel de
baltă (Astacus fluviatilis şi A. leptodactylus) sunt
considerate o delicatesă culinară şi un produs apreciat
la export. În mod tradiţional, racii se consumă în lunile
în a căror nume este litera „R” - lunile mai reci ale
anului, favorabile atât din motive de siguranţă
alimentară, cât şi a calităţilor organoleptice influenţate
de procesele fiziologice legate de năpârlire şi
reproducere.
- Broaştele - puii de baltă nu au constituit un
produs pescăresc tradiţional, însă cerinţele la export
au inclus cele două specii de broaşte comestibile (Rana
esculenta şi R. ridibunda) în lista speciilor de interes
pentru sectorul pescăresc, precum şi în meniul unor
restaurante cu specific pescăresc.
Riscurile consumului de peşte ţin de:
- zona de provenienţă care nu se încadrează în
parametrii optimi de calităţi a biomediului acvatic;
- starea de prospeţime a materialului piscicol;
- modul necorespunzător de condiţionare şi
transport;
- lipsa controlului pentru certificarea
sanitar-veterinară a peştelui şi produselor de peşte;
- modului incorect de prelucrare şi preparare a
peştelui şi produselor de pescărie;
- prezenţa agenţilor etiologici de natură bacteriană
(ex. Clostridium sp.), parazitară (ex. Cestodul
Diphyllobothtium latum ce parazitează speciile de
peşti răpitori cum sunt ştiuca, bibanul, mihalţul, ghiborţul
şi unele salmonide, transmisibil la om prin consumul
cărnii de peşte insuficient pregătită termic, precum şi
prin consumul de icre sub termenul de 14 zile de la
sărare sau congelare) sau organe cu conţinut toxic
rezultat al proceselor fiziologice specifice (icre de
mreană vânătă, ficat de mihalţ etc.).
* Lucrare prezentată de Dr. Vladimir Horia Talpeş
în cadrul simpozionului Proiectului „Ca peştele prin
apă” finanţat POP 2007-2013, din data de 04.08.2015.
(va urma)
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Apoi. [în loc de dată]/ Am mai stat o zi pe Ialomiţa.
[români] angolezilor - oameni de culoare, comunişti Capacul de magazie pe care dormeam începuse să fie
înarmaţi şi imprevizibili, de care se temeau; le mai incomod, mai ales că noaptea îmi cădeau în cap viermi
ziceau, cu umor mai fin, „camaradu angulanu” - mici şi albi, strecuraţi prin bocaportul de la punt./
tovarăşu’ angolez, în portugheză, au reţinut se pare Pe Polar VII am stat până pe 2 august. Pe 31 am fost
un român, iar barca şi doi parlamentari angolezi au în radă, dar n-am avut barcă să mergem la mal. Două
ajuns la Moldoveanu (între timp Polarul a şters-o). zile Milcovul a încercat să vină la apă la Polar, dar nu
Cei doi au explicat că fusese o stratagemă pentru a-i le-a pornit motorul (din două principale unul e mort iar
reţine pentru manevre în ape teritoriale. Ostaticii s-au al doilea, „C…”, [poreclit aşa] după numele ciudatului
schimbat peste 1-2 săptămâni, apoi în luna august a şef mecanic, n-a pornit. C, tuns lung, dinţii cu pauze,
fost reţinut în Luanda Polar IV (11 zile). Chestiunea înălţime bună. Se îmbracă la mare ţinută, ca peste 10
părea îngropată. Acum aflu că judecarea procesului s-a minute să fie ca porcul. Pe unde trece, lasă dâră şi
miros. Se dezbracă de la
făcut (în lipsa părţii
române?) şi că IPO
uşă, aruncând piesele
componente pe drumul
[Întreprinderea de
spre pat. Nu se spală.
Pescuit Oceanic] are
Mănâncă lângă masă, pe
de plătit 10 milioane
jos şi farfuriile se adună
(dolari?)
şi
pe masă. Când pleacă
comandantul Ghiţă a
fost condamnat la
acasă [în ţară],
ospătarul, care între timp
moarte. Norocul lui
nu poate servi ca lumea
că a reuşit să plece
la masă din lipsă de
cu schimbul de
farfurii, recuperează
răsalaltăieri (culmea
douăzeci, în maşină,
ghinionului,
şi
La
botezul
trecerii
Ecuatorului
pe
nava
Căliman
avionul a plecat spre
lucrează singur. Întinde
mâna, zice: cheie! Dacă
ţară cu întârziere fiind cursă charter nu avea autorizaţie de survol pentru nu nimereşti sau n-ai cheia potrivită, o aruncă în santină
nu ştiu ce ţară africană). Comandantul, care se ştia şi cere: cheie! Aşa au rămas într-o vreme doar cu o
căutat, nu cred să fi dormit în perioada asta. De altfel, cheie reglabilă./ Milcovul a fost inundat (inclusiv
unde să fi dormit? Pe trotuar, unde te ţin ei, în faţa compartimentul maşini), aproape răsturnat, incendiat.
aeroportului?
Ce urmează? Acum suntem bandaţi [adică aplecaţi]
(Mai târziu, am aflat o altă variantă: cei doi angolezi vreo 12 grade.)
Am ajuns la navă cu schimbul al doilea. Skipper-ul
urcaţi la bordul vasului erau ofiţeri, unul din ei chiar fratele
şefului Vămii din capitala Luanda. Ei au ordonat (Gornicu) voia să mă ia cu el ca [inginer] tehnolog.
echipajului să-i ducă în Luanda, comandantul E fain ca la primul vas de lucrat să dai peste oameni
Moldoveanului, acel Ghiţă a vorbit la radio cu conducerea cunoscuţi şi amabili.
întreprinderii, care nu i-a permis „să iasă de pe peşte”.
(Trebuie spus că la navele de pescuit româneşti
Boală veche la IPO, cum peştele se prindea din ce în ce puterea era împărţită pe compartimente. Lider
mai greu, navele pescuiau uneori, noaptea, chiar şi în ape incontestabil era comandantul, oficial „căpitanul”, cu
teritoriale, cu riscuri foarte mari, fiind urmăriţi de paza de titulatura, câştigată pe mări, de căpitan de cursă lungă
coastă. Nu era deci permis să laşi pescuitul ca să rezolvi (prescurtat, c.l.c). Mai „americani” decât românii de
o astfel de problemă „minoră”, deşi legală. De altfel şi acasă, îi spuneam şi „skipper”. Sub el, existau trei funcţii
schimbul de echipaj care declanşase criza avusese loc de conducere, teoretic egale. Căpitanul secund,
tot în ideea de a câştiga timp la pescuit... Păziţi, cu un încetăţenit drept „căpitanul”, fiind „puntist” ca şi
câine la uşă, cei doi ofiţeri ar fi fost reţinuţi până când skipper-ul, absolvent al aceleiaşi academii militare au fost predaţi într-un port sud african, aflat în stare de „Mircea cel Bătrân”. La manevre, în pauzele de
război cu Angola. Un ofiţer ar fi murit, iar celălalt, evadând, producţie, el se folosea de toţi marinarii. Pentru că nu
a putut să informeze autorităţile despre tărăşenie. Mă existau marinari numai pentru manevră şi numai marinarirog, şi aceasta este o variantă... Cert este că „Moldoveanu”, pescari. Şeful producţiei, un inginer de la facultatea civilă
cu numele schimbat în „Crişul”, putea fi descoperit, căci de la Galaţi ori provenit din vechi traulişti cu experienţa
literele, pictate, ale noului nume, lăsau să se întrevadă pe vieţii, răspundea de aducerea peştelui pe punte (ofiţerii
traulau, folosindu-se de sonare), de sortare, congelare,
cele originare, în relief, din metal...)
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uneori chiar eviscerare, totul fiind ambalat şi stivuit în iar o pătură roşie din meduză parcă pisată (era la
magazii frigorifice. Tot el organiza descărcarea peştelui înmulţire) ardea faţa şi nu te lăsa să vezi la o palmă.
la Polare şi la alte nave. Şeful mecanic, despre care Trebuia să ies afară ca să văd unde-i vaporul şi-mi
scriam mai sus, era de obicei tot un absolvent la „Mircea intra pe chestia asta apă în vizor. Norocul meu că
cel Bătrân”. Ca un Hefaistos, avea echipa îngropată în Marius a luat apă, i s-a blocat detentorul (regulatorul
pântecele navei. Navigatorii spun: „Merge Maşina - de presiune) şi s-a întors să-i dau aer de la detentorul
merge Marina!” Dacă se opresc motoarele, rostul unei meu [aparat pe care îl ţii strâns cu dinţii]./ Pe urmă,
nave dispare. De aceea şeful mecanic era mai degrabă la Crişul Alb, am intrat cu detentorul vechi, cu frica
curtat decât obligat să facă gesturi disperate. Sigur, se că se blochează. Mă simţeam bine, că aveam cuţit
muncea uneori extraordinar de mult în compartimentul la mine ca să tai centura în caz de accident. Marius
murdar de motorină şi vaselină, fără ferestre. Dar mi s-a m-a cărat până la prova, eram fleaşcă - nu sunt
întâmplat să văd cum un comandant foarte nervos (de antrenat. Eram foarte amărât, mă gândeam că nu
obicei Ţ. nu rezista decât două luni pe mare, faţă de mai văd a doua zi portul. (…)
„norma” de cel puţin patru) 1-a forţat pe şeful mecanic
21 sept. 88 Nicio scrisoare!/ în curând se vor stinge
să folosească, în lipsa apei dulci, apă de mare pentru luminile, ca şi în Evul Mediu, ne vom mulţumi cu
aburul necesar în prelucrare. A umplut nava de peşte, puţină lumină de zi mohorâtă care se strecoară prin
s-au luat atunci salarii record, dar în voiajul următor micul hublou rotund. Va fi linişte. Becul de avarie (în
ţevile n-au mai fost bune de nimic şi comandantul care cabină nu funcţionează) va păta urât holurile. Cei
a venit a trebuit să tragă pe dreapta...)
doi câini vor lătra iar de frică, aşa cum se aude la
4.08.88/ M-am scufundat! Ştiu că o să mă stână. Aşa e pe un vapor care moare. Nouă ne „cade”
obişnuiesc.
mereu câte ceva, apă aproape nu mai avem şi bem
9.09.88/ Noapte. Aştept schimbul. Mâine operăm cu porţia şi până la 15 oct. nu vine nici un Polar cu
pentru cea de-a 8-a oară. Acasă am scris că nu mă apă. Polarul X va intra cică în port să ia apă. Dar
cufund, că fac pe contabilul. La ultimele două nici el nu are instalaţie anti-polution [şi putea fi
vapoare am intrat numai eu cu Marius reţinut în port!]. Poate Mureşul. Mureşul n-o are toată
„scafandrul” găsit pe zonă; de fapt un marinar care şi oricum, ei au apă. Milcovul va pleca acasă, ca
luase în primire puţinul echipament scafandrier şi care să fie cârpit.
avea pur şi simplu talent pentru această meserie). La
O realizare: mi-am făcut debutul la desfăcut prize
Neajlov a fost cât pe ce să mă înec. Am pus prea multă [de apă din bordaj, sub linia de plutire].”
greutate şi nu mai puteam să ies./ Instruit în fugă de
(Supăraţi că din cauza reparaţiilor noastre nu mai
echipa de scafandri anterioară, care căutaseră cu erau duşi cu nava în port, marinarii ne aruncau în
disperare pe cineva dispus să le preia gestiunea, cap uneori resturi congelate de peşte, atrăgând astfel
Marius marinarul, care ar fi făcut şi el orice ca să focile care ne şi înconjurau nervoase şi flămânde!)
scape de munca înrobitoare de la prelucrarea peştelui,
se scufundase, la primele lui antrenamente, cu ambele
centuri de lestare ale echipei. Acum
zăceau pe fundul oceanului! Fără
centura de lestare pe care puneai o
greutate [de 1 kg.] la zece kilograme
ale tale, costumul de neopren - un
cauciuc plin cu bule de gaz - te ţinea
la
suprafaţă.
Pentru
că
întreprinderea nu a aprobat decât
foarte târziu o sută de dolari pentru
centuri noi, a trebuit să ne legăm la
brâu greutăţi de moară [de făină din
peşte], chei de împreunare şi alte
fieroaice incomode şi imposibil de
lepădat la pericol, aşa cum se poate
face cu centura de lestare.../ Era
Puntea de pescuit a unui supertrawler românesc
destul bulău, mai tehnic spus, hulă,
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