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Foto-reportaje de la Festivalurile de
Fanfare şi de Folclor, organizate de
către Centrul Cultural Dunărea de Jos,
unde s-au legat prietenii frumoase, ba
chiar s-au făcut cereri de căsătorie
autentice pe scenă, la paginile 2-4.
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Noul an şcolar la Centrul Cultural Dunărea de Jos
Pe 17 septembrie Şcoala de Arte îşi aşteaptă noii cursanţi. De data aceasta s-au înscris 110 elevi care
vor frecventa cursurile de Canto clasic, canto muzică uşoară, canto muzică populară, instrumente de percuţie,
dans popular, balet actorie, artă fotografică, acordeon, chitară, orgă electronică, pian, vioară, artă decorativă,
pictură (iconografie) grafică publicitară, grafică tradiţională timp de 2 sau 5 ani în funcţie de profilul ales. În
cadrul Şcolii de Arte funcţionează şaisprezece catedre. La sfârşitul cursului se susţine un examen de diplomă în
faţa unei comisii formată din specialişti în domeniu;
Diploma de absolvent a Şcolii de Arte este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi oferă posesorului posibilitatea de a fi angajat în instituţii din
domeniul artei şi culturii.
În cei peste 40 de ani de activitate, Şcoala de Arte a reprezentat primul pas spre o carieră artistică de
succes pentru multe nume sonore ale culturii româneşti.
Dunărea de Jos
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Şi au fost marile festivaluri...
După Festivalul de film au urmat fanfarele... Amănunte au fost date în numărul trecut prin amabilitatea domnului
Marin Boroghină, conducătorul fanfarei „Valurile Dunării” a Centrului Cultural, însă au lipsit fotografiile, textul fiind
trimis la închiderea ediţiei. Aici, în foto 1, de la dreapta la stânga, Nicolae Bacalbaşa, preşedintele CJ Galaţi, Iulia
Costescu, prezentatoarea de neuitat şi Sergiu Dumitrescu, directorul
CCDJ. Foto 2: majoretele au fost şi ele la datorie! Foto 3: nu fugiţi,
vin turcii... cu fanfara! De la Edirne! Foto 4: tinerii gălăţeni! Foto 5:
Oaspeţii de la Constanţa pun la cale un ultim amănunt! Foto 6: Iată
ce poţi simţi din mijlocul fanfarei...din Câmpia Turzii, una dintre
cele mai bine primite la Festivitatea de deschidere, datorită
programului ales! Foto 7: Printre cei mai simpatizaţi au fost cei de
la Fanfara Zimbrul din Chetriş, amintind
de filmele lui Kusturica...
(foto şi text: a.g.secară)

foto 8
Dunărea de Jos
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Festivalul Internaţional de Folclor
Doina Covurluiului la ediţia a VII-a...

În această pagină, un foto-reportaj de la deschiderea festivalului (realizat de a.g.secară), iar la pagina 4 un altul de la
festivitatea de închidere şi de premiere, realizat de Nicolaie Sburlan. Foto 3, deschiderea oficială – de data aceasta,
participanţii au fost întâmpinaţi de vicepreşedintele Consiliului Judeţului, Cornel Hamza, în fotografie lângă Sergiu Dumitrescu.
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Festivalul Internaţional de Folclor
Doina Covurluiului la ediţia a VII-a...

Marele premiu şi Trofeul Festivalului a revenit în acest an Ansamblului grec din Kavala - “Evros”;
Locul trei a revenit Ansamblului “Semac” din Bosnia Herţegovina (foto 2). Cu premiul al doilea au fost
răsplătiţi slovacii de la “Magura” (foto 3). Un premiu special pentru Ion Dolganiuc (foto 4), dansator,
animator, sufletul formaţiei şi nu în ultimul rând... primarul din Colibaşi, Republica Moldova! Premiul
tinereţii a revenit bulgarilor (foto 5) de la “Zora” din Ruse. Foto 6: O întâlnire de neuitat cu Gurtuna
Ostun, 85 de ani, din delegaţia Turciei, ai cărui părinţi au trăit în Cernavodă cu mulţi ani în urmă.
(Foto-reportaj: N.Sburlan)

Dunărea de Jos

MMXII

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

5

Ceata lui Piţigoi
la a XI-a ediţie
În perioada 7 - 9 septembrie 2012 Centrul
Cultural Dunărea de Jos a organizat a XI-a ediţie
a Festivalului Internaţional de Muzică uşoară „Ceata
lui Piţigoi” la Grădina Leonard de la Teatrul
Muzical, în Grădina de Vară. Anul acesta s-au
înscris 68 de
concurenţi pentru
grupe diferite de
vârstă: 5 - 7 ani, 8
- 10, 11 - 13 şi 14
- 16 ani, iar juriul
(foto jos) format
din Virgil Popescu
(p re şe dint e) ,
Rumina Nacheva,
Mihai Alexandru,
Silvia Dumitrescu,
Valeriu Paşa, Gabriela Valentir şi Petrică Şovăială a hotărât
ca marele premiu să fie atribuit interpretei Janina Nicoleta
Ghinea, din Bucureşti.Din Galaţi, Diana Movilă este cea
care a câştigat premiul I la categoria de vârstă 5-7 ani. Deşi abia va împlini 7 ani, mica artista mai are în
palmares şi alte distincţii, printre cele mai importante fiind Premiul I la Festivalul „Camena” şi la „Mamaia
Copiilor”, ca membră a grupului „Voces”. Tot din Galaţi, au mai câştigat câte un premiu al II-lea Mitzura
Pentiuc, Sebastian Petre Mihai şi Raluca Munteanu. Un punct deosebit de atracţie al acestei ediţii a fost
participarea la prezentare, lângă talentata
Alexandra Penciu, a Ancăi Bartoş, Junior,
care va să zică, firească, spontană, în
fotografie lângă directorul Centrului
Cultural, Sergiu Dumitrescu. În stânga
acestuia, sufletul organizării ediţiei din acest
an, Monica Măciuceanu, profesor de
canto la Şcoala de Arte a Centrului. În
ultima fotografie, Silvia Dumitrescu,
medaliată
pentru un recital
de neuitat.
( a . g . s . ;
foto:Nicolaie
Sburlan
şi
a.g.secară)
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Ziua Limbii Române
Cahul, 31 august 2012

REVISTA

La invitaţia Consulatului General al României de la Cahul,
Centrul Cultural Dunărea de Jos a sărbătorit pe 31 august 2012
Ziua Limbii Române. Consulul Ionel Constantin Mitea a însoţit
delegaţia României pe tot parcursul vizitei în Piaţa
Independenţei şi la
Universitatea de
Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul unde s-a lansat volumul „Beresith” (Facerea)
semnat de poetul Petru Botezatu, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova
şi asistent universitar la Catedra de Filologie.
Pe scena din Piaţa Independenţei au rostit discursuri de deschidere
oficialităţi din Cahul dar şi artişti şi scriitori din Republica Moldova şi România.
Sub titlul „Limba română este patria mea” s-au desfăşurat pe tot
parcursul zilei manifestările în aer liber dar şi recitalul actorilor Teatrului
Naţional din Cahul şi ai invitaţilor de la Galaţi: Sergiu Dumitrescu, directorul
Centrului Cultural Dunărea de Jos care a făcut o donaţie de 350 de cărţi pentru
o şcoală şi o bibliotecă din Cahul, poeta şi jurnalista Angela Ribinciuc, poeta
Florina Zaharia şi rapsodul popular Ştefan Negură.

Zilele Europene ale Patrimoniului
la Muzeul Satului de la Gârboavele
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, începând cu ora 11.00, Secţia Cercetare,
Conservare şi Valorificare a Creaţiei şi Tradiţiei Populare din cadrul Centrului Cultural
“Dunărea de Jos” vă invită la Muzeul Satului de la Gârboavele, pentru a sărbători
împreună Zilele Europene ale Patrimoniului. Evenimentul îşi propune să aducă în atenţia
publicului vizitator nu doar “obiectul” de muzeu ca exponent al materialului, cât punerea
în valoare a acestuia într-o abordare complexă, care innobilează “obiectul” prin aportul
harului creator al meşterului. Cu acest prilej vor fi lansate atelierele de împletituri nuiele
şi olărit, în cadrul cărora meşteri din zona noastră vor face demonstraţie de meşteşug,
şi va fi lansat filmul “Meşterul dogar”, pe suport DVD, realizat în urma unei cercetări
etnografice în localitatea Smulţi, judeţul Galaţi.
Anişoara Stegaru Ştefănucă

Dunărea de Jos

MMXII

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

7

„ArtMUNDI”
Festival al Comunităţilor etnice din Euroregiunea Dunărea de Jos Proiect Cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional
Unitate şi Diversitate

Sub acest subtilul am putea spune că s-au derulat
manifestările proiectului cultural „ArtMUNDI” - festival al
comunităţilor etnice din Euroregiunea Dunărea de Jos,
înscris în programul de activităţi al Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2012 ce a obţinut
finaţare de la Administraţia Fondului Cultural Naţional, la
aria Educaţie Culturală.
Proiect derulat sub egida Consiliului Judeţului
Galaţi şi în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură
şi Patrimoniul Naţional Galaţi, Uniunea Elenă din România Comunitatea Elenă Galaţi, Uniunea Democrată Maghiară din
România-Comunitatea Maghiară Galaţi, Uniunea Democrată
Turcă din România - filiala Galaţi, Uniunea Armenilor din
România - filiala Galaţi, Alianţa Romilor din judeţul Galaţi,
are ca obiectiv protejarea şi promovarea valorilor autentice
şi sprijinirea multiculturalităţii prin menţinerea diversităţii
culturale şi promovarea dialogului intercultural.

Principalele obiective ale proiectului cultural
„ArtMUNDI” vizează:
- deplasări pentru efectuarea de studii şi cercetări
etnografice şi etnologice în vederea descoperirii, păstrării
şi valorificării obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti;
-realizarea de schimburi culturale în diferite forme de
organizare: expoziţii, seri de literatură, spectacole, toate
acestea în spiritul menţinerii diversităţii culturale;
-organizarea de manifestări educaţionale pentru
familiarizarea şi formarea tinerei generaţii în spiritul
respectării şi păstrării valorilor autentice ale naţionalităţilor;
-editarea unei broşuri cu DVD inclus a acestui proiect
cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional
ce va fi cu traducere trilingvă română-engleză şi în limba
comunităţilor, doar în cazul în care scrierea în alfabetul limbii
minorităţilor poate permite tipărirea.
De altfel, misiunea Centrului Cultural „Dunărea de
Jos” este de a promova valorile civilizaţiei, culturii şi artei
naţionale şi universale, de a valorifica
patrimoniul cultural tradiţional material şi
imaterial specific comunităţilor etnice şi
arealului în care acestea s-au stabilit.
În
ca dr ul
pr oi ect ul ui
„ArtMUNDI”, la nivel internaţional, s-a
colaborat cu Valentin Stroia, director al
Organizaţiei Publice de Tineret „Noua
Generaţie a Europei”, raionul Reni,
regiunea Odessa, Ucraina, Igor Babaian,
di rect or Agency for Cr oss Border
Cooperation Lower Danube Euroregion,
Izmail, oblastul Odessa, Ucraina şi cu
reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi
colaboratori ai Uniunii Elene din România
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- Comunitatea Elenă Galaţi, din Republica Elenă
din Serres, Salonic şi Athena.
Conform ultimului recensământ, la nivelul
judeţului Galaţi, avem următoarea structură etnică
: români 488.382, romi 17.258, maghiari 252, ruşilipoveni 183, turci 83, germani 74, ucrainieni 37 şi
3 tătari, 735 de persoane sunt de alte etnii - sârbi,
greci, evrei, italieni, iar 395 au preferat să nu-şi
declare etnia.
Ţinând cont de această statistică din 2011 şi având în
vedere faptul că pe teritoriul judeţului sunt active, din punct
de vedere al realizării de manifestărilor şi activităţi în cadrul
şi pentru comunitate, doar 10(zece) minorităţi etnice, proiectul
“ArtMUNDI” are în vedere intensificarea unor schimburi
culturale şi promovarea dialogului intercultural şi a moştenirii
culturale tradiţionale specifice comunităţilor etnice
menţionate şi integrarea culturală a zonei în circuitul
Euroregiun ii Dun ărea de Jos şi cel European, prin
desfăşurarea, în cadrul unor seri culturale, a unor manifestări
cultural- artistice şi instructiv- educative, ca spectacole ce
eviden ţ ia z ă , m en ţi n , va l ori fi că şi popula r i z ea z ă
multiculturalitatea şi diversitatea culturală prin specificitatea
fiecărei etnii prezente.
Prin proiect s-a avut în vedere valorificarea scenică
şi repunerea în circulaţie a obiceiurilor tradiţionale ale
naţionalităţilor conlocuitoare, prin realizarea unui festival al
comunităţilor etnice din Euroregiunea Dunărea de Jos, tocmai
pentru a evidenţia şi promova valorile culturii comunităţilor
etnice din judeţul Galaţi şi din Euroregiunea Dunărea de Jos,
manifestare ce a fost desfăşurată în parteneriat cu instituţii
de cultură cu atribuţii similare înregistrate în localităţile din
arealul menţionat.
Astfel, în perioada 1 - 3 septembrie 2012, Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a organizat şi derulat în cadrul
proiectului activităţi culturale conform următorului program :
- expoziţie cu obiecte tradiţionale ale comunităţilor etnice,
sediul Teatrului Dramatic „Fani Tardini”;
- Simpozion - Colocviu „Minoritate şi diversitate culturală”,
sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” ;
- spectacol de prezentare a obiceiurilor comunităţilor
participante, sediul Teatrului Dramatic „Fani Tardini”; - dialog
intercultural între comunităţile etnice participante şi comunităţile
etnice locale.
În derularea activităţilor din cadrul proiectului,
comunităţile au fost reprezentate de membri, vicepreşedinţi şi
preşedinţi care şi-au spus punctul de vedere în ceea ce priveşte
nu numai moştenirea culturală şi transmiterea ei noii generaţii, a
modului în care încearcă şi chiar reuşesc să desfăşoare activităţi
de ordin cultural, social, educativ pentru membrii comunităţii şi
pentru publicul larg, ci au atins şi un punct destul de dureros
pentru acestea şi anume - îmbătrânirea comunităţilor, fapt ce
duce la pierderea unor valori umane şi spirituale de notorietate
pentru minorităţi. În ceea ce priveşte transmiterea valorilor
tradiţionale reprezentanţii comunităţilor au prezentat auditoriului
obiceiuri specifice acestora şi au exemplificat comunitatea din
care fac parte prin diverse obiecte de uz casnic utilitar sau
decorativ, obiecte de cult, mic mobilier, piese de port popular,
podoabe, instrumente muzicale, fond de carte, fotografii.
În urma dezbaterilor din cadrul Simpozionului / Colocviu,
minorităţile etnice şi-au exprimat dorinţa reluării acestor întâlniri
şi a efectuării, măcar o dată pe lună, de activităţi în parteneriat
pentru a putea revigora astfel viaţa culturală şi a insufla tinerilor,
printr-o educaţia culturală de înaltă calitate, dorinţa păstrării
valorilor strămoşeşti. (Laura Elisabeta PANAITESCU)
Dunărea de Jos

Concursul Naţional de Creaţie a
Piesei de Teatru într-un Act
”Mihail Sorbul “ ,
ediţia a VIII-a,
1- 4 noiembrie 2012
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în
colaborare cu Primăria Săveni, organizează,
în perioada 1-4 noiembrie 2012, cea de a VIIIa ediţie a Concursului Naţional de Creaţie a
Piesei de Teatru într-un Act “ Mihail Sorbul “.
La concurs pot participa dramaturgi
români contemporani, membri sau nu ai
uniunilor de creaţie, fără limită de vârstă, cu o
piesă de teatru într-un act, care să nu
depăşească maximum 20 pagini listate la corp
12 , la 2 rânduri.
Organizatorii nu impun concurenţilor
nici o tematică.
Lucrările dactilografiate sau listate
(însoţite şi de un CD cu textul piesei) vor fi
trimise în 3 (trei) exemplare, semnate cu un
motto, acelaşi motto fiind menţionat şi pe un
plic închis în care vor fi incluse datele autorului
şi adresa, telefon, e-mail, pe adresa Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii 10,
Botoşani, până la data de 5 octombrie 2012.
Un juriu format din personalităţi
marcante ale culturii române va acorda
următoarele premii :
- Premiul I 2.500 lei
- Premiul II 2.000 lei
- Premiul III 1.500 lei
- Premiul special – 1.000 lei
Juriul are latitudinea de a redistribui sau
diminua sau creşte, în funcţie de fondurile
exitente, valoarea premiilor.
Relaţii la telefon 0231536322, e-mail:
centrul_creatiei_botosani@yahoo.com

MMXII

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

9

LA DUNĂRE DE SÂNZIENE
spectacol de interpretare a obiceiurilor de vară
Proiect Cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional
După consumarea etapelor din proiect şi
desfăşurarea activităţilor înscrise în cadrul acestuia,
proiectul cultural „La Dunăre de Sânziene”, finanţat
din fondurile Administraţiei Fondului Cultural
Naţional, a ajuns la final.
În data de 22.08.2012, începând cu ora
11.00, la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi, din strada Domnească nr. 61, sala Rondă, a
avut loc lansarea broşurii proiectului amintit, ce a
vizat studierea, cercetarea şi reconstituirea
obiceiurilor de vară „Drăgaica” şi în special a celor
pentru invocarea ploii „Caloianul” şi „Paparuda”,
din judeţul Galaţi şi arealul Euroregiunii Dunărea de
Jos, descoperirea de noi variante sau similitudini
ale acestor obiceiuri intens practicate în trecut în cadrul
comunităţilor săteşti, promovarea acestora în cadrul unor
spectacole şi/sau prin mijloace media moderne, creşterea
vizibilităţii patrimoniului cultural tradiţional material şi
imaterial specific zonei Prutului inferior şi promovarea
moştenirii culturale tradiţionale specifice zonelor studiate.
A fost
prezentată
broşura, s-au
derulat poze din
t i m p u l
cercetărilor în
teren,
s-a
prezentat modul
de desfăşurare al
„Caloianului”,
s-a
răspuns
întrebărilor şi s-a vizualizat DVD-ul de proiect. Publicul
prezent a primit cu viu interes explicaţiile şi exemplificările
şi s-a arătat dornic de perpetuarea unor astfel de activităţi.
În interiorul broşurii, în cele 40 de pagini bilingve,
se regăsesc mărturiile interlocutorilor şi poze despre
desfăşurarea din trecut şi prezent a obiceiurilor de vară şi a
celor pentru invocarea ploii, mărturii consemnate în
deplasările pentru studiu şi cercetare în cele trei ţări vizate
în proiect şi anume : Ucraina, raioanele Reni (localităţile
Barta, Cartal, Cotlovina, Limanskoe şi Satul Nou), Izmail
(localităţile Ozerne şi Udkonosovka) şi Odessa (Muzeul de
Istorie, secţia Comunităţilor Etnice şi Muzeul Comunităţii
Elene), în Republica Moldova cercetarea desfăşurându-se
în Raionul Cahul (localităţile Pelinei, Văleni, Cucoara şi
Andruşu de Sus) şi Chişinău (Muzeul de etnografie şi istorie
naturală). Pentru judeţil Galaţi, localităţile vizate spre studiu
şi cercetare au fost Braniştea (sat Vasile Alecsandri), Piscu,
Lieşti, Cosmeşti, Cuza–Vodă, Vânători (sat Odaia–

Manolache) şi Tuluceşti. Pe
lângă aceste localităţi au fost
realizate şi deplasări în
comunele Iveşti şi Movileni–
Tecuci.
De un real ajutor în
derularea etapelor de proiect
în cadrul Euroregiunii
Dunărea de Jos au fost :
Valentin Stroia, director al
Organizaţiei Publice de
Tineret „Noua Generaţie a
Europei”, raionul Reni,
regiunea Odessa, Ucraina,
Igor Babaian, director Agency for Cross Border Cooperation
Lower Danube Euroregion, Izmail, oblastul Odessa, Ucraina,
reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din Republica
Moldova: Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală din
Chişinău şi Societatea de Etnologie din Republica Moldova
– reprezentate
de dna. dr.
Varvara Buzilă,
care a avansat şi
pr opu n er ea
unui parteneriat
în care aceste
instituţii să fie
implicate în
realizarea
proiectului încă
din
faza
incipientă a conceperii lui şi până la derularea activităţilor
pas cu pas, acordând nu numai asistenţă ci şi participare
activă şi dna. Rodica Pănăşescu – director Secţia de Cultură
a Consiliului Raional Cahul.
Broşura are ataşat şi un DVD, în care pot fi vizionate
aspecte din timpul cercetărilor şi reconstituiri ale obiceiurilor
care au fost supuse spre studiu, din localităţi menţionate
din Ucraina, Republica Moldova şi România. Descrierea
obiceiurilor de „Caloian”, „Paparudă” şi „Drăgaică” este cu
traducere bilingvă română–engleză.
La închiderea proiectului, care a avut loc în aceeaşi
zi, la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, din strada
Domnească nr. 61 au participat partenerii de proiect, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi,
reprezentanţia ai minorităţilor etnice, pensionari, divers
public spectator şi reprezentanţi mass–media. Auditoriului
prezent li s-a oferit câte o broşură realizată în cadrul
proiectului.
Laura Elisabeta PANAITESCU

Dunărea de Jos

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

MMXII

10

Nr.127

Clasa de Canto Muzică uşoară record la premii

Clasa de Canto Muzică Uşoară a Centrului
Cultural Dunărea de Jos coordonată de prof. Monica
Măciunceanu deţine recordul la premii în 2012. Printre
distincţiile cu care se mândresc nu numai elevii ci şi părinţii
şi profesorii se numără următoarele: Grupul „Voces” a
obţinut Premiul I la Festivalul-Concurs „Mamaia
Copiilor”, ediţia 2012. „Voces” este alcătuit din şase
copii de vârste cuprinse între 6 şi 14 ani care au
interpretat ˝Balada” (lui Radu Şerban), un cântec lansat
cu ani în urmă de Margareta Pâslaru şi Marina Voica.
Gălăţeanca
D i a n a
Zaharia a
revenit
acasă cu Premiul II, la grupa de vârstă 7-9 ani. „Noi, copiii”
(versuri Corina Despot, muzica Viorel Gavrilă) a fost piesa pe
care Diana a cântat-o la Mamaia. De asemenea, la grupa de
vârstă 13-15 ani, Aurora Totolici a primit Premiul al III-lea, cu
piesa „Moldovean blues”, muzica şi versurile Daniel Iordăchioaie.
Elevii Clasei de canto muzică uşoară au mai primit premii
la Festivalul “Vis de stea” (Moineşti), “Armoniile Dunării” (Brăila),
la Festivalul Internaţional “Steaua de cristal” (Gura Humorului)
şi la Festivalul “Music for Kids” de la Iaşi.

VERNISAJ
RADU TEODOR PANTEA
Dunărea de Jos

Expoziţia „Confesiuni în imagini”,
deschisă, în sala Rondă a Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”, sub patronajul AAFR, a
cuprins fotografii semnate de Radu Teodor
Pantea, fotograf profesionist, doctor în istoria
fotografiei, lector universitar la Facultatea de
Arte a Universităţii din Oradea. La vernisaj,
Nicolaie Sburlan, preşedintele Fotoclubului
„Dunărea de Jos”, a amintit faptul că
orădeanul Teodor Pantea s-a îndrăgostit de
Galaţi în studenţie, când a urmat Facultatea
de Chimie Alimentară în oraşul nostru.
Neputând fi prezent la vernisaj, autorul a
trimis un gând către gălăţeni: „Umblu bezmetic
şi haotic prin astă lume, căutând câte ceva ce
merită a fi fotografiat. Lucruri pe care cred că
reuşesc să le desprind din context ca fiind
demne de a fi luate în seamă şi pe care oamenii
normali trec nepăsători”. Preşedintele CJ,
Nicolae Bacalbaşa, prezent la eveniment (foto
2, centru), a constatat că Galaţiul nu mai este
un oraş cumplit de negustori, ci este un oraş
cumplit de… fotografi”. (a.g.s.)
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Ecouri la Festivalul de Film Future
Movie 2012

Interviu cu actriţa şi
poeta
IOANA
CRĂCIUNESCU
-realizat de NICOLETA ONOFREI

„Am o singurătate de cea mai
bună calitate, permanentă, cu
mine, care e poate prietenul
meu cel mai fidel şi cred că aş
putea, în caz limită, de război,
să fiu o bună soră de front, o
bună maică, o bună Sfânta
Vineri”

Actriţa şi scriitoarea Ioana Crăciunescu a făcut parte din
juriul Festivalului de Film Digital şi al Efectelor Vizuale
„Future Movie”, desfăşurat la Galaţi în perioada 1-5
august. Şederea dumneaei la Galaţi a fost o mică escală
între Festivalul de Teatru „Ariel” din Râmnicu Vâlcea şi
recitalul cu Mircea Tiberian la Mogoşoaia, în cadrul
seratelor de jazz şi poezie. Jurnalista Nicoleta Onofrei a
dialogat cu Ioana Crăciunescu.
Suntem în toiul unui festival concurs. Cum vi se
pare competiţia? Cum vi se pare Festivalul?
Îmi place atmosfera, este deosebită, îmi place locul,
estrada unde se desfăşoară întâlnirea de seară cu filmele
pentru gălăţeni, pentru cei care sunt prin Galaţi, pentru noi,
veniţi de pe alte drumuri. Se creează o atmosferă frumoasă
pe fundalul Dunării, cu o lună care se întâmplă să fie zilele
acestea aproape în toiul ei, aproape plină. La deschiderea
Festivalului, când a fost proiectat filmul Melancholia, am
simţit dublul viaţa reală - viaţa imaginară, fiindcă lângă ecran
se vedea aproape în acelaşi timp luna - crescând şi
acoperindu-se de nori - şi planeta din imagine, din film,
ceea ce m-a făcut din prima secundă să constat că pentru
noi, cei care de-o viaţă nu confecţionăm decât imaginar,
suntem nişte copii palide a unei naturi reale. Era fascinant
acest dublu între real şi imaginar. Am simţit cu magnetism
(continuarea în pagina urmãtoare)
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că nu suntem decât nişte palizi plagiatori ai
misterelor care ne înconjoară. Desigur că şi filmul
de desene animate, care a fost proiectat în seara
următoare, m-a emoţionat. Văzând acea mulţime
de spectatori înconjuraţi de copii, care dansau
şi intraseră în frenezie, în ciuda vârstei mele, am
intrat şi eu în frenezia festivalului. Participarea
României în competiţie a fost destul de mare. În schimb, au
fost şi foarte multe filme din Germania, Israel şi Spania. Sunt
maniere diferite, au fost filme de scurt metraj între 15 minute,
20 de minute sau chiar, cele mai scurte, de 5 - 6 minute care,
majoritatea, au fost mai mult portrete, de exemplu filmul
despre Radu Gabrea sau despre Carabăţ. Ce-i interesant
este că, de fapt, nu apare o preocupare comună, pentru că
sunt filme de o mare diversitate, între desen animat, reportaj,
film aproape real sau de ficţiune. Ce este frumos este că
vârsta participanţilor a fost foarte, foarte tânără şi deja
calitatea filmelor lor este foarte bună.
Are forţă filmul tânăr românesc?
E foarte greu să spui o poveste de grup. Ştim foarte
bine că cinematografia română este pe un val destul de
important în lumea întreagă. De câţiva ani nu a existat să nu
se ia un premiu la Cannes, un premiu de interpretare, un
premiu de regie. Însă nu e vorba numai despre relaţia de
grup a cineaştilor tineri care au reuşit, ca în sport, să ne facă
să ne mândrim peste tot, e vorba în ce măsură se deschid şi
către lumea din afară, pentru că ce reproşez eu, în general,
filmului românesc este că prea e microscopic privindu-şi
lumea şi suferinţele lui interioare şi nu întotdeauna reuşeşte
să atingă acea simplitate, o simplitate pe care îl are un lucru
pentru a deveni universal, o operă, pentru a putea fi perceput
la fel de bine de-un japonez, de-un chinez, de un taiwanez…
Planeta asta e rotundă, nu e plată, nu e numai Europa, nu e
numai Cannes-ul.
Avem cumva nevoie de o detaşare, suntem prea
egocentrişti?
Nu ştiu dacă e vorba de detaşare, eu cred că e o
mare influenţă a vieţii de zi cu zi asupra creatorului. Practic,
m-am născut într-o epocă urâtă, am trăit în ea, oricât am vrut
eu să o curăţ, oricât am vrut eu să nu fiu atinsă de ea, sunt
atinsă prin amintirile mele, prin imaginile pe care le-am văzut,
prin cenzura pe care am trăit-o, e firesc ca în literatură, în
cinema, să apară această epocă. Povestea este că la un
moment dat te saturezi să vezi numai mizeria, numai suferinţa,
pentru că în aceeaşi epocă şi eu am fost tânără, am şi iubit,
am avut şi clipe extraordinar de fericite în paralel cu cele
urâte. Există o tentaţie a diminuării limbajului îngrozitor azi.
Foloseşti, să zic, cele 60 de cuvinte urâte cu băgat, cu scos,
care la un moment dat te văduvesc de bogăţia atâtor altor
lucruri pe care le avem în jur şi atâtor alte destine şi oameni.
Învinovăţesc puţin faptul că suntem tentaţi să vedem
continuu sordidul şi continuu mizeria profundă, care a fost
reală, dar maniera în care poţi să o tratezi poate fi diferită. E
foarte adevărat că nu sunt regizor de film, sunt un mare fan
şi privitor de film, faptul că am făcut mai multe filme - nu zic
că au fost bune sau rele - îmi dă ceea ce se numeşte o privire
tehnică destul de precisă, adică cunosc de unde poate veni
răul, că vine din structura lui, că vine din imagine, că vine
Dunărea de Jos

dintr-o negândire mai organizată asupra subiectului atacat,
astea sunt lucruri pe care aproape le înveţi în facultate.
Personal mi-e dor de o cinematografie ceva mai larg valabilă,
mai universală, să ştiu că un film, chiar dacă nu e tradus,
poate fi înţeles în toate limbile lumii - mai ales că cinema-ul,
imaginea îţi dă posibilitatea asta, ca un tablou. La un tablou
nu stă nimeni dedesubt cu textul pictorului, te uiţi la el, te
emoţionează, intri în magma lui şi te retragi cu o imagine pe
care poţi să o duci o viaţă întreagă, în secunda în care ai
văzut un tablou care îţi place. Cinema-ul are forţa asta
magică, poţi din el să reţii întregi imagini care devin
personale, care devin ale tale. N-am să mă despart niciodată
de şocul frumos pe care l-am avut văzând filmele lui
Mikhalkov, ale lui Tarkovsky. Sunt imagini pe care le port o
viaţă întreagă din aceste filme. Nu întotdeauna am ajuns cu
cinematografia noastră să avem aceste puncte de referinţă
care să te tulbure. În timp filmele se decantează, puterea lor
se decantează. Sunt filme care la apariţie nu au însemnat
nimic şi care au început să fie apreciate după aceea, pentru
că erau puţin mai înaintea publicului, dar mă feresc şi de
generalizare, pentru că, în toate artele, apar căutătorii de
aur, apar necunoscuţii, peste care, după un timp o să cadă
privirea noastră şi o să zicem: „uite, am trecut pe lângă ei şi
nu mi-am dat seama”.
Aceeaşi tendinţă de vulg, aceeaşi
diminuare a cuvintelor se simte şi în literatură. De ce
credeţi că se întâmplă acest fenomen?
Sunt ultima fiinţă care să poată spune
sau să definească, pe de o parte, pentru că de peste 20 de
ani lucrez majoritar în Franţa şi, chiar dacă mă ţin la curent
cu ce se scrie, cu ce apare, nu reuşesc să fiu la zi, cu temele
făcute. În acelaşi timp trăiesc în două lumi paralele, care din
punct de vedere civilizatoriu sunt la o distanţă foarte mare
în timp, deci undeva voiajul este ca o călătorie în timp. Ştiţi
bine că limba franceză, începând de la operele clasice, este
o limbă foarte, foarte strictă, rigidă aproape. Din punctul ei
de vedere, e foarte greu ca limba franceză să accepte
anglicanismele, dă şi legi la nivel de stat împotriva
anglicanismelor. Se acceptă cuvintele care vin din limba
engleză din tehnic, dar nu intră şi nu invadează tot spaţiul
cultural imediat. Aşa şi cuvintele urâte în limba noastră.
Înjurăturile, în genere, şi „morţii mă-sii” - pe care o aud cel
mai des, de parcă ar fi un fel de slogan, vine cuvântul acesta
peste mine de mă înfioară de fiecare dată, mai ales că mama
mea a murit sau au murit foarte multe mame pe pământul
acesta - în poezie, în film, mi se par un surplus care nu e
neapărat artistic. În general o înjurătură se vede bine din
atitudine, dar o limbă civilizată, chiar şi pentru înjurături are
mult mai multe variante, are mult mai multe nuanţe şi nu
intră într-o formă din aceasta vulgară, de substradă, de
subgang. Stratul acestor cuvinte l-aş atribui eu, nu numai
unei supărări interioare pe care poţi să o exprimi cum vrei
tu, ci unei invazii a urâtului, a vulgarului, pe care îl vezi la
televizor, în ziare, în politică, pretutindeni, şi atunci eşti
grăbit şi spui „morţii mă-sii”. Este o sărăcire de conţinut şi
nu se rezolvă numai cu „p” puncte, puncte, „f” puncte,
puncte, ar fi searbădă viaţa noastră dacă numai din asta am
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Galaxia Caragiale - o lume dispărută?!
George LATEŞ
În anii ’80 ai secolului de curând încheiat;
Dumitru Radu Popescu, un prozator de anvergură şi
un dramaturg stăpân pe mijloacele de expresie ale
scenei, lansa o sintagmă care a făcut epocă: „Galaxia
Grama”. Ea desemna fenomenul contestării lui
Eminescu ce-şi avea începutul în broşura
canonicului blăjean Alexadru Grama, invocaţi de mulţi
şi citită de foarte puţini. Acesta, teolog greco-catolic
şi-a publicat broşura într-un moment când
entuziasmul receptării lui Eminescu luase proporţiile
unei mitogeneze, orice gest de temperare fiind
considerat o impietate impardonabilă. La o lectură
atentă textul lui Grama se dovedeşte a fi cu totul
altceva; în fapt acesta era un erudit, nu un simplu
cârtitor, invidios pe entuziasmul cu care ucenicii săi din
Seminar îl recitau şi-l imitau prin purtatul pletelor dar şi prin
scepticism sau melancolie. Calul de bătaie nu e de fapt
Eminescu, ci Titu Maioescu, mentorul junimist care atacase
întreg programul Şcolii Ardelene de impunere a unei limbi şi
a unei scrieri etimologizante. Tratatul său ortografic (Despre
scrierea limbii române) şi articolul critic (Limba română în
jurnalele lui din Austria) erau lovituri puternice la adresa
unui eşafodaj cvasiştiinţific ce-şi avea în slujitorii Blajului
adepţi intransigenţi. Pentru că Junimea făcuse din Eminescu
şi Caragiale spirite emblematice ale „direcţiei noi” profesorul
Grama lansează aceste atac indirect la Maiorescu,
contestându-l de fapt pe Eminescu cu argumente uşor
puerile dar nu lipsite de o doză de adevăr (în definitiv, era
teolog, deci slujitor al adevărului).
Nici Caragiale n-a fost lipsit de contestaţii pe care
istoriile literare nu doar că le înregistrează ci se resuscită din
când în când. Cea a lui Caion e similară cu cea a lui Grama
venită nu ca atac la opera în sine a dramaturgului ci ca
trimitere la etica scrisului. Ambilor contemporani li se
contesta componenta morală a personalităţii (lui Eminescu
viaţa dezordonată şi boala, iar lui Caragiale, plagiatura după
Istvan Kemeny, evident inventată). Că în spatele demersului
jurnalistic al lui Caion s-a aflat Macedonski a demonstrat şi
acceptat drept cauzalitate omenească: Caragiale îl parodiază
intens, îl executase public în cenaclul Junimii şi-l poreclise
Macabronski, nume ce tindea să ia locul celui real. Un satiric,
ale cărui şarje comice şi diatribe virulente nu iertau nimic din
realităţile lumii în care trăia, n-avea cum să fie iubit, nici
măcar imita ca atitudine şi comportament. Nu putea fi însă
nici ignorat, căci adevărurile aduse în scenă, prozele de mici
dimensiuni (de la momente până la nuvele şi povestiri) şi
articolele de gazetă risipite în publicaţii ale altora sau
personale, făceau din dramaturgul fluierat şi huiduit la
premiere o persoană de neocolit. Deşi declarat de oameni
politici şi unii contemporani „persoana non grata”, el
stăpânea un întreg univers, mai exact o galaxie, populată cu
stele şi constelaţii purtând numele personajelor sale, fiecare
cu o traiectorie prestabilită şi fixă în derularea ei cosmică. La
fel sunt şi personajele lui Caragiale, cu o tăietură clasică
definitivă, urmându-şi devenirea prin ani fără ca cineva să le

poată altera esenţa. Poate că de aici vine ceea ce simplist
numim „actualităţile lui Caragiale” sau
„contemporaneitatea” cu lumea în care trăim sub zodia lui
cosmică.
Prin extensie, logică şi tentantă, toată această
umanitate de cuvinte a personajelor dramaturgului
emblematic al literaturii române capătă proporţiile unei
galaxii cu constelaţii (dăscălime, preoţime, funcţionărime),
stele cu nume femeieşti (Zoe, Ziţa, Didina, Miţa) sau
bătrâneşti (Rică, Spiridon. Trahanache, Tipătescu,
Caţavencu, Pampon, Catindatul), meteoriţi şi alte corpusuri,
aflate pasager în acest univers gândit pentru veşnicire,
numai că eternitatea e un vis himeric şi de aceea lumile
efemere au soarta pecetluită în sensul dispariţiei lor la un
moment dat. din păcate, literatura română trăieşte încă din
moştenirea lui Caragiale, mai ales componenta ei dramatică,
orice comedie pusă în scenă, mai veche sau premieră, având
ceva din tăietura inconfundabilă a lumii create de acesta
într-un moment când coordonatele ei fundamentale erau
altele decât cele de azi. E un paradox şi un blestem, în
acelaşi timp, de a nu putea să ieşim de sub zodia planetelor
plasate de acesta în galaxia ce ar trebui să-i poarte numele.
Lumea personajelor caragialiene, cu tăieturi ale diamantului
inefabil caragialesc, este prin reportare la real, una dispărută,
în aparenţă, căci diferenţa temporală de un secol şi mai
bine dintre momentul articulării galaxiei de cuvinte şi cel
contemporan ar sugera o astfel de posibilitate. Privită mai
atent, lumea în care trăim nu doar seamănă, ci se pliază
peste contururile macro şi micro a galaxiei – Caragiale. O
astfel de actualitate e una paradoxală, tocmai pentru că
neaga logica devenirii lumii, dar perfect plauzibil în sensul
cosmicizării vizate de noi prin proiecţie galactică.
Omul Caragiale a fost martorul privilegiat al trecerii
de la dominaţia absolută a „galaxiei Gutenberg”la
concurenţă insistentă şi insidioasă a „galaxiei
Marconi”(telegrama face şi desface multe intrigi în textele
sale). Galaxia Internet, sub zodia căreia trăim, ar trebui parcă
să pună în desuetudine acel tip de umanitate creat şi impus
de un slujitor al condeiului într-un timp imemorial şi învăluit
în doza inerentă de lirism pe care o impune raportarea la
vremi şi realităţi îndepărtate.
Cum Caragiale s-a vrut un antiliric şi şi-a reprimat
cu insistenţă şi program orice efuziune de acest tip ar ţine
de logica firescului ca lumea creată de el, ins cu o vocaţie
de demiurg satiric, să fi dispărut şi să rămână doar amintirea
ei, asemenea Atlantidei acoperite de apele oceanului
planetar. Am fi tentaţi de o astfel de interpretare într-o
măsură mult mai mare decât actualizarea forţată, născută
dintr-un complex al neputinţei de a depăşi ştacheta, estetică
foarte înaltă fixată de acesta la finele veacului al XIX-lea.
Ne paşte însă pericolul subiectvismului într-o astfel de
tranşare a unei chestiuni mai degrabă aparţinătoare istoriei
receptării, decât axiologiei.
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Bogdan Silion
Gândeme

Conştiinţa scriitorului este schizoidă. De
aceea nu vei vedea niciodată vreo grimasă pe
chipul lui, oricât de mult te-ai strădui. În schimb, stoarce
litera din cartea lui şi acolo îi vei găsi lacrima…
Credinţa se naşte nu atunci când eşti sigur de tot
ceea ce ţi se întâmplă, ci tocmai în momentul în care negi
ceea ce ar putea să te convingă total. De aceea, adevărul
credinţei stă în absurditatea ei - cred pentru că nimic din
ordinea mea nu demonstrează posibilitatea existenţei
obiectului credinţei. Iată de ce „credo quia absurdum” este
adevăratul simbol al credinţei.
Moralitatea este mai bună decât respectul formal
faţă de tradiţie sau lege. Dar saltul de la moral la spiritual
este apanajul doar a celor ce cred cu adevărat.
Transconştiinţa, ca depăşire a conştiinţei morale, descoperă
spiritul fără să nege materia. În dialectica Istorie-Eternitate
se naşte înţeleptul pentru care „se cuvine să…” devine la
fel de lipsit de conţinut ca şi „aşa spune tradiţia”.
Paradoxul mincinosului, cu toate variantele sale,
nu este decât expresia logică a ideii imposibilităţii lumii de
a se explica pe ea însăşi.
Viaţa nu poate fi „trăită”, ci doar interpretată
individual. Nu există „viaţă colectivă” şi, prin aceasta, nici
reguli universale. Hristos nu a venit să ne mântuiască „pe
toţi”; a murit şi a înviat pentru „fiecare” dintre noi.
“Celălalt” ca o ficţiune mixtă între Eu şi Altul, cum
ar zice Guillaume. Experienţa absolută a unei alterităţi
radicale în raport cu mine însumi îl constituie acel Eu
profund, de care ascult de fiecare dată fără să vreau. Eu
este un Altul, iar Altul, ca “Celălalt din mine”, este
inconştientul. Odată ce am transformat lumea într-o
experienţă a apropierii, “Celălalt” s-a refugiat în mine şi a
devenit mai insondabil decât Universul însuşi.
Apropierea sau depărtarea spaţială şi temporală
pot fi văzute ca limitele absolute ale cunoaşterii noastre.
De aici şi rolul disciplinelor naturale sau sociale în aproximarea Celuilalt. Dacă istoria şi geografia sunt ştiinţe
ale întinderii, temporale, respectiv spaţiale, matematica şi
filosofia sunt discipline de adâncime. Prin cunoaşterea
geografică nu poţi să faci decât turism în locuri ce sunt
deja cunoscute (Guillaume- o lume cognoscibilă perfect
este cea pe care nu vrei decât să o revezi, să-i faci un tur),
iar istoria întinde lumea în timp, desfăşurând-o în fapte.
Pentru a cunoaşte însă nu ai nevoie de întindere, ci de
sondare. Iată de ce lumea ne-ar părea banal de apropiată,
dacă am putea să reprezentăm ţările sub formă de figuri
geometrice, cărora le-am construi diagonale, secţiuni
transversale, mediane, bisectoare sau le-am aplica teoreme,
axiome ori calcule trigonometrice. Oare lumea nu ne-ar
Dunărea de Jos

deveni mai apropiată, prin
formalizare matematică decât prin
călătorii de vară?
Puterea are un adevăr
seducător de partea sa. Cu cât
experimentezi mai mult voinţa de putere, cu atât te adânceşti
mai mult în contradicţia lui Pilat: Iisus - rege pe Pământ sau
profet? Ca profet, El nu reprezenta un pericol. De îndată
însă ce fariseii transformă procesul teologic a lui Iisus întrunul politic, acuzându-l pe Acesta de trădare faţă de Cezar,
Pilat devine interesat de caz. Singură, acuzaţia de “rege al
iudeilor” îl face pe guvernatorul Iudeii să cedeze dorinţelor
refulate ale învăţaţilor evrei. În plus, nici Iisus nu încearcă
să deturneze sensul întrebării lui Pilat : “eşti
într-adevăr regele iudeilor?”. Iisus nu răspunde direct,
pentru că Cezarul nu ştia ce întreabă. “Daţi Cezarului…”
este expresia care arată cel mai bine că puterea, ca impuls al
psihicului, nu poate fi răpusă nici măcar de Adevăr. Împărăţia
Cezarului şi Împărăţia lui Dumnezeu sunt două realităţi
incompatibile, dar, în acelaşi timp, conjuncţii şi nu disjuncţii.
Adevărul se opune puterii, iar puterea Adevărului. Limbajul
însuşi, ca purtător de putere, nu poate decât să se replieze
în siajul gândirii. Iată de ce Iisus nu îşi foloseşte limbajul ca
avocat al dumnezeirii Sale. Adevărul divino-uman nu are
nevoie de cuvinte…
Echivocitatea limbajului reflectă complexitatea
fiinţei umane. Experienţa limbajului depăşeste în amplitudine
chiar şi cele mai profunde trăiri. Prin caracterul ei dual, limba
uneşte limitele, astfel încât omul, învăţând să vorbească,
ajunge să-şi extindă conştiinţa până la lucrurile pline de
sens. Ajunşi însă la acest nivel, limbajul ne lasă pradă
ambiguităţii. Altfel spus, ceea ce îi este vector constituie
însăşi limita sa. De aceea, doar paradoxul pătrunde acolo
unde limba se încurcă în contradicţii. Dumnezeu este
Abraxas.
Într-una dintre lucrările sale (Imaginea omului şi
imaginea lui Dumnezeu) Jung avansa ideea dezvoltării
generale a conştiinţei doar în planul sciziunii contrariilor.
Conştiinţa vrea să “prindă” sensul, dar sensul apare din
ciocnirea opuşilor (a se vedea şi Heraclit). Altfel spus,
opoziţia naşte decizia raţională şi morala conformistă.
Adevărata problemă apare atunci când contrariile “sparg”
cenzura conştiinţei şi invadează viaţa obişnuită. Soluţia ar
fi integrarea lor, printr-o dialectică misterioasă ce nu lasă
loc exprimării logice, în psyche, astfel încât albul şi negrul
să treacă de filtrul sever al moralei comune şi să devină
parte integrantă a Sinelui. Rămâne de văzut dacă această
integrare a contrariilor nu distruge sensul raţional şi dacă
aceasta nu înseamnă de fapt sfârşitul vieţii conştiente şi a
sensului. Dar nu acelaşi lucru presupune apokatastaza?
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Ionuţ BUDA

Lex talionis
(II)
Nu are importantă cum o chema, e inutil a o individualiza
prin nume, oricum ţi-am pomenit cândva... Povestea
noastră a debutat cu un act de trădare: ea ştia că am
prietenă, dar s-a străduit să mă facă să mă apropii de ea,
iar eu mândru că o fată ca şi ea îmi acordă atenţie, m-am
simţit flatat (era brunetă cu părul lung şi înaltă). Practic
consideraţiile pentru care am ales să fiu cu ea au fost mai
mult de natură fizică şi au fost generate doar de vanitatea
ce mă caracteriza atunci. Şi am lăsat-o pe cealaltă şi anii ce
au urmat au fost pentru ea un chin: era silită să ne vadă în
fiecare zi la facultate împreună, şi suferea mult în interiorul
ei (aveam să aflu mai târziu). Au existat nişte încercări
de-ale ei de a mă deturna, de a mă face să mă întorc la ea,
dar otrăvit de frumuseţea superficială a noii “ea”, am
refuzat-o, ba chiar (credeam că e un act de fidelitate) i-am spus de
tentativele fostei ce încerca să mă facă să mă întorc la ea. Practic la
început, câteva luni, eram fără să vreau obiectul dorinţei a două
fete: dacă una venea cu o fustă scurtă nu ştiu de care, a doua zi, şi
cealaltă venea la fel. Ideea e că alături de noua ea am cunoscut
satisfacţiile iubirii, acea stare de bine, de armonie, de consideraţia
că alături de ea poţi depăşi frontierele galaxiei. Dar, cum ţi-am
spus, eram prea orb să văd ceea ce încerca ea să facă din mine. Din
comoditate şi pasivitate, acceptam toate dorinţele ei: vroia să
mergem acolo, aşa făceam. O lăsam să aibă iniţiativă, mai ales că nu
mi se părea ceva nemaipomenit, nu mă simţeam captiv, chiar eram
fericit... Aveam în ea o încredere mai mult decât absolută, nu puteam
concepe o posibilă trădare sau nefinalizare a relaţiei noastre în
actul formal al căsătoriei. Avea o educaţie fanatică, greco-catolică,
ca să intelegi citeşte doar Corinteni I, acolo e concepţia bisericii
despre relaţii, căsătorie, virginitate, soţ, soţie. Şi la început încerca
să mă convingă de beneficul tutoror acestor idei, pentru că o
iubeam am acceptat la început tacit, fără prea multe comentarii
toate aceste valori creştine care mai mult limitează omul decât
să-l completeze. Precum o îndoctrinare comandată şi executată de
ea asupra minţii mele: acceptam, pentru că nu vedeam nimic rău în
a merge la biserică în fiecare duminică, în a avea şi discuţii despre
misticismul religios şi uneori discutam şi filosofie, dar ea considera
filosofia o insultă adusă religiei, cu toate că eu credeam că filosofia
e doar între religie şi ştiinţă, un mediator, nu o negare a religiei, ci
chiar uneori o completare a acesteia prin intemediul raţiunii...
Superioritatea mea în materie de literatură, faptul că ştiam mai
multe decât ea, că citisem mai mult decât ea, a fost şi o sursă a
degradării relaţiei noastre. Ea era tributara unui ritual zilnic: avea 3
surori, şi în familie zilnic ziceau Rozariul împreună, şi cum avea
să-mi mărturisească - chiar credeau că omul e mai bine să nu ştie
atât de multe pentru sufletul său. Sufletul ei, în viziunea creştină,
era cel mai important (nu e nimic greşit de principiu) dar încerca şi
pe mine să devin mai simplu, să nu mai citesc pe Dostoievski
( chiar mama ei mi-a zis că face rău sufletului - total fals dacă
citeşti Fraţii Karamazov). Aşadar eram într-o continuă negare a
propriilor mele valori, dorinţe, a propriului meu modus vivendi,
iar ea postula că ceea ce îmi place mie e deşertăciune, doar viaţa
viitoare contează. Toate aceste chestiuni au fost sursa multor certuri
mărunte între noi, însă doar la nivel doctrinar, tot timpul ea ieşea
(lăsată de frustrarea mea că nu o pot face să înţeleagă) triumfătoare:
sufletul şi viaţa de apoi contează, îţi trăieşti viaţa pentru asta,
acesta e singurul scop. Viaţa imaginată de ea nu-mi era pe plac,
totul era parcă o luptă împotrivă păcatului descrisă în viziunea
biblică, o indobitocitore voită a mea, mulţumirea cu puţin în ceea
ce priveşte înţelegerea vieţii. Înţelegi ce vreau să exprim: şi nu
puteam împărtăşi viziunea ei izvorâtă din îndoctrinarea săvârşită
de familia ei. Dar afecţiunea dintre noi, armonia ce îmi era în suflet,

parcă amâna la nesfârşit acea confruntare de idei. ( Şi nici nu a avut
loc niciodată). Treptat traiul în doi ne-a apropiat tot mai mult. Îmi
oferea o linişte absolută, mă mulţumea faptul că am alături de mine
o fiinţă care e aptă de a mă face fericit, şi refulam chestiile ce mă
nemulţumeau, crezând că se vor aşeza de la sine. Nu are sens să
descriu acum acele momente bune, acele amintiri atât de frumoase
care pentru mine şi pentru ea erau deosebite, dar dacă ar fi privite
ori ascultate de alţii ar fi drept banale. Mie îmi place să dăruiesc, să
fac cadouri (mai ales nepoţeilor mei) şi îi făceam diverse cadouri,
de la lucruri banale (ca pufuleţi sau prune pe o bancă din parc)
până la trandafiri. Şi câţi trandafiri i-am dăruit! Apoi au venit
chinurile voluptăţii... Dimineaţa ne vedeam ca de obicei la
bibliotecă, şi de această dată am discutat: mi-a spus că el crede că
am greşit făcând ce am făcut şi că ar vrea să ne mărturisim. Iar eu
ca şi un mieluşel, preferam să tac şi să nu-i spun cât de dezamăgit
am fost de atitudinea ei şi am luat-o în braţe. La ora 6, am mers la
biserică la catedrală catolică, şi prima oară ea, apoi eu, ne-am
spovedit. Şi preotul m-a întrebat cum mă numesc, şi aveam să aflu
că ştia enorm de multe despre mine, ea se mărturisea acestui preot
spunându-i absolut tot despre mine. M-a întrebat şi dacă regret ce
s-a întâmplat în noaptea trecută. Din perspectivă creştină ştiam
că e un păcat, şi am zis da. Simţeam că acest părinte e duhovnicul
ei, dar totodată atunci am ştiut că am săvârşit un alt păcat: am
minţit la spovedanie. A fost un conflict interior în acele secunde,
dar mă simţeam atât de stânjenit că un străin, un bătrânel, ştie ce
am făcut eu noaptea, (un nenorocit de act banal, mă simţeam foarte
prost...) ; m-a mai întrebat: o iubeşti pe fata asta? I-am spus
sincer: o iubesc foarte mult. Eram atât de stânjenit, emoţionat,
parcă eram la propria mea execuţie aşteptând călăul... Regreţi toate
păcatele? Regret. Am ieşit de acolo, (niciodată nu am trăit atunci
o asemenea stare, nimeni nu m-a făcut să mă simt atât de prost).
Evident chestia asta ţi se pare exagerată, poate chiar crezi că
exagerez, dar la acel moment acestea mi-au fost trăirile. Ieşind din
confesional, ea m-a aşteptat, cu ochii ei negrii , cu zâmbetul ei
timid, m-a luat de mână strângându-mă încet. Pentru prima oară
am simţit că nu am control asupra propriei mele vieţi, un ipocrit
ce minte la spovedanie: de ce am zis că regret ceva ce nu regret???
Când m-a luat de mână eram idealul ei: eram ce vroia ea să fiu - un
banal, limitat, ce trăieşte după nişte norme în care nu crede. M-am
simţit foarte aiurea…
Trec peste acest moment. Încerc să fiu cât mai sintetic, dar să mă
şi fac înţeles. Evident că din nou a intervenit refularea şi peste
aceste trăiri, ea mă făcea să mă simt fericit prin prezenţa ei. Nu era
precum un drog, era parcă dovadă faptului că am putut învinge
chinul metafizic al solitudinii... Nu neg, dacă nu o vedeam o zi,
vorbeam la telefon, sau pe internet. Îmi era dragă aşa cum era, tot
amânam la nesfârşit acel conflict de idei, de percepţii asupra vieţii.
De câte ori îmi vorbea despre cum vrea ea să-i fie ziua nunţii,
despre ce vals vom dansa, şi încă câte. Era o maestră în a mă face
să mă simt în mod constant, la intervale de timp regulate, prost din
pricină acestui fapt. M-am dăruit ţie trup, minte şi suflet - îmi
spunea asta de câte ori putea. Eram un veşnic debitor al faptului că
îmi sugera… Şi cum examenele ne ocupau mult din timp, vremea
s-a şi scurs... Ce mă făcea să rămân cu ea? Chiar simţeam că o
iubesc, nu puteam face atunci toate aceste analize ce le fac acum,
nu vedeam atât de clar ca şi acum lucrurile. Şi ea mă iubea? Atunci
simţeam că da, şi chiar era frumos să ne petrecem timpul împreună...
Erau momente când simţeam armonia că e prezentă în viaţa mea,
eram orb sau refulam ce mă nemulţumea. Parcă nu vroiam să o
supăr. Nu eram individualizat prin nume, eram cunoscut într-un
mediu limitat al colegilor mai apropiaţi doar prin asociere cu numele
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ei... dar nu prea îmi păsa de părerea celorlalţi... În
fond eram un cuplu frumos...
Anul 3 de facultate a fost prima ruptură
fundamentală în relaţia noastră, la Crăciun când am
mers să o colind. Imaginează-ţi următorul portret:
un tip brunet, în palton, intră în casă, încărcat cu un
buchet de trandafiri, şi o pungă de cadou cu câteva
ciocolate pentru nepoţii ei şi o cutie de ciocolată
pentru mama ei. Îi cunoscusem părinţii, căci
avuseseră un proces la curtea de apel. Un tată extrem de cumpătat,
cu mult bun simţ, fără prea multe sfaturi şi indicaţii în privinţă a
cum trebuie să mă port cu fiica lui. Şi o mamă, pensionară, fostă
profesoară de franceză, catolică la modul fanatic. Revin: intru, cu
ea de mână, şi în sufragerie la masă, toate surorile ei cu soţii lor şi
copiii. Şi era ziua a două de Crăciun, dar cum am intrat sora ei
mare m-a întâmpinat spunându-mi că a ţinut mult să mă cunoască,
să vadă ce fel de bărbat sunt (de parcă percepţia ei mi-ar fi putut
identifica adevărată mea personalitate, ba chiar să o judece, să o
critice, să mi-o schimbe). Evident că nu mă aşteptam să fie atât de
multă lume, credeam că vor fi doar o soră de-a ei cu copiii, şi
părinţii ei. Totuşi cum mă pot adapta la orice situaţie nu mi-am
trădat stinghereala şi am încercat să fiu cât mai natural. La masă,
lângă ea, mă ţinea de mână, ca pe un bun de mare preţ şi când
mâncam. Ce m-a satisfăcut foarte mult, e că mama ei m-a
complimentat pentru acel buchet de trandafiri (întradevăr era
deosebit, sper să am şansa să mai dăruiesc un asemenea buchet
unei fete). Apoi după câteva momente de discuţii formale, detaşate,
a survenit interogatoriul mamei ei, ce a fost însoţit de o tentativă
de-a soţului de a mă lasa în pace dar degeaba. Mi-a prezentat
foarte detaliat câte camere au la acea casă, mi-a mai menţionat că
ea şi soţul ei vor locui în vechea casă a părinţilor lor, ei nu au
averea familiei mele, să nu mă aştept la nu ştiu ce de la ei. Cred că
m-am înroşit atunci, am subliniat că nu mă interesează chestiunile
materiale, averea, important e ca eu şi ea să ne înţelegem bine,
atunci a intervenit replica mamei sale foarte tăioasă : să nu care
cumva să crezi o dau de noră! Ea are aici casă , poţi să stai cu ea.
Am zâmbit, dar cum mă stăpânesc public, nu am trădat nimic,
apoi uşor, am sărutat-o tandru pe obraz. Apoi alte chestiuni
despre familia mea, cine, ce cum. Pe care le ştia , dar le vroia
confirmate şi de la mine. Singurul din familie ce cred acum că e
normal, e tatăl ei. Mi se părea şocant că vorbea despre toate
acestea, atât de direct, cu toate că nici măcar nu eram logodiţi, nu
aveam experienţa unor astfel de chestiuni, dar atunci credeam că
toate aceste detalii ale unei eventuale căsătorii se decid între el şi
ea, ei decid tot... Oricum a fost ceva inedit pentru mine. Mă
aşteptam la o atmosferă mai destinsă, dar mă simţeam atunci ca
un exponat ,admirat, judecat de toţi, fiecare gest al meu simţeam
că e urmărit, am ştiut instantaneu de când am intrat în acea casă
că trebuie să am o mască în mijlocul unor asemenea oameni. Nu
neg, cu studii superioare toţi, o soră de-a ei a cântat chiar la pian,
alta la chitară o melodie folk ... dar limitaţi, extrem de tradiţionali,
anacronici.
Acesta nu a fost tot. La un moment dat când ne-au lăsat
singuri şi ea mi-a dăruit un fular alb, o soră de-a ei vine şi îi spune
că o caută cineva. M-a lăsat singur, apoi vine o soră şi-mi spune:
ştii cum e, o fată ca şi sora mea la cât e de frumoasă e curtată de
mulţi băieţi... Iar eu i-am zis: vreţi să spuneţi că afară e un alt băiat
care a venit să o colinde? Păi spuneţi-i să vină şi el aici, să nu stea
în ger afară. (eu priveam totul cu amuzament, nu mă gândisem
niciodată că e posibil că ea să mă trădeze, eram deci liniştit în
acele momente). Dar tipul nu a venit în cameră unde eram, ci a
intrat în hol şi a mers spre bucătărie, am apucat să-l zăresc: un tip
de vreo 1.70, supraponderal, cu căciulă şi o geacă de ski... În sinea
mea mi-am zis: aşa se vine la colindat, şi eu care nu purtam nici la
minus 20 de grade căciulă mi s-a părut amuzant. Aşadar să fie el
un posibil rival? La cum e îmbrăcat şi la fizicul ei nicidecum! (şi
totuşi cu el s-a măritat). Poate acum îmi negi modul de gândire:
dar eu cred că în asemenea situaţii: colindat, la paşte, vizite la o
fată - trebuie să fii cât de cât elegant, mai ales când sunt şi părinţii
ei, în special la prima sau primele vizite. Sunt de genul meu mai
formal, dar chestiunea aceasta o identific bunului simţ, nu vanităţii.
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Şi ea vine la mine, supărată, te rog să mă ierţi şi izbucneşte în
plâns. Dar ce s-a întâmplat, o întreb eu, cine e băiatul acesta? Dar
nu se putea opri din plâns, şi îmi stătea în braţe. Linişteşte-te, nu
e nimic că a venit să te colinde alt băiat... nu sunt supărat pe tine,
fii serioasă... dar cum plângea şi se vedea clar cât de supărată era,
am început să mă îndoiesc de cele spuse şi gândite iniţial de mine.
De faţă era nepoţica ei şi o soră... Am reuşit să o liniştesc, dar am
evitat să o supun la un interogatoriu, îmi era milă de ea. Şi când
m-a îmbrăţişat m-a induiosat atât de mult, îi simţeam nevoia de
afecţiune, cât vroia să am grijă de ea. Apare mama ei: du-te până în
bucătărie un pic, rămân eu cu Mihai. Şi rămân singur cu mama ei,
în timp ce ea era cu celălalt tip. Şi îmi spune mama ei cu multă
seninătate că el a fost primul ei prieten, şi când a aflat că ea e cu
alt băiat, a început să o sune, să o caute, că o mai iubeşte, şi alte
cele. Mihai, tu ai gânduri serioase cu fata mea? Zic eu, dar mai
mult pentru a o enerva, ce vreţi să spuneţi prin gânduri serioase,
puteţi fi mai concretă? (ştiam ce vrea să spună, dar vroiam să mă
cert cu cineva, sau măcar să enervez pe cineva). Crezi că e fata
potrivită pentru tine să începeţi o viaţă împreună? Iar eu zic ( şi
chiar simţeam asta): da, cu siguranţă, ne înţelegem foarte bine.
Totuşi nu pot acum înţelege de ce nu mi-a spus nimic de băiatul
acesta, am fi evitat o astfel de scenă deranjantă mai ales pentru ea,
pentru că mă doare sufletul să o văd atât de supărată. ( Răspunsul
meu a fost astfel formulat încât să nu pronunţ cuvântul căsătorie
în mod explicit, fiindcă mă vedeam alături de ea toată viaţa, dar
atunci nu simţeam că e utilă căsătoria). Tot atunci am aflat de la
mamă nu de la ea (ce ciudat) toată relaţia ei cu acel tip. Fusese
prima ei dragoste. ( Şi eu care crezusem că eu eram prima ei
dragoste, ha ha ha! ) Au fost nişte clipe apăsătoare, dar la un final
a revenit, mama ei luându-i locul. Între bucătărie şi sufragerie... Şi
nou lacrimi, ca nu vrea să mă supăr pe ea, că ea nu vrut că el să
vină, că pe mine mă iubeşte, dar că el nu vrea să înţeleagă. Şi i-am
spus direct: dacă pe mine mă iubeşti, spune-i frumos să plece,
dacă e bărbat acceptă faptul ăsta. Cum să fac asta, în ziua de
Crăciun? Când dacă cineva vine să te colinde, nu-l poţi da afară...
Când a spus asta, din nou îndoiala a început să-şi facă loc în
sufletul meu... Tu eşti sinceră cu mine? Tu ce crezi? Spune-mi tu,
vreau să aud de la tine... Mihai, te iubesc, nu ţi-am demonstrat
asta trup, minte şi suflet? Şi a început să mă sărute... Drept
să-ţi spun, aveam multe să o întreb, dar simţeam că numai aş
necăji-o, chiar dacă ce îmi spunea nu avea darul să mă liniştească
şi să alunge toate îndoielile, din bun simţ faţă de ea, mi-am zis
atunci că e mai bine să o ajut să se liniştească, nu să o necăjesc mai
tare. Oricum parca retraiesc momentul acela acum, e aşa viu in
memoria mea, acum că îl scriu. Mă lungesc atât de mult, numai
sintetic nu pot să fiu... Oricum, după ce s-a liniştit, căci ne-au
lăsat singuri, fără să-i pun atâtea întrebări, şi ea parcă într-o năvală
de mărturisire a iubirii faţă de mine mă sufoca cu îmbrăţişări şi
declaraţii, am repus-o pe picioare şi i-am zis că e şi târziu şi
trebuie să plec. M-a condus la maşină, şi mă asigura de cât mă
iubeşte, dar ce am simţit în imbraţişarea ei? Chiar dacă parcă vroia
să se dizolve cu îmbrăţişarea ei în mine, în mine îndoiala îşi făcea
tot mai mult şi mai mult loc... A doua zi? La 7 şi ceva dimineaţa,
mesaj de la ea: vreau să ne despărţim, îmi pare rău pentru tot, dar
simt că nu mă iubeşti îndeajuns de mult. Reacţia mea? În fine... Ce
a fost a fost, dar parcă a murit atunci ceva în mine sau cineva,
cineva fizic şi simteam durere, tristeţe, habar nu aveam ce. Am
stat vreo oră şi ceva întins în pat, inapt să reacţionez la mesajul ei.
Ce să-i spun? Să o sun? Nu merita să o sun, nu merita să lupt
pentru ea... Şi ce i-am răspuns? Îţi respect decizia, regret că tu
crezi asta, eu unul te-am iubit. Mesajul meu părea a fi unul
deosebit de simplu şi sec, dar avea rost să lupt pentru ceva ce
ştiam că deja e pierdut? În sinea mea ştiam că poate suntem
incompatibili dar nu credeam că, cu toate virtuţile sale creştine, e
în stare să facă aşa ceva. Până la urmă, draga mea Mira, acţiunea ei
nu a fost atât de josnică, măcar a fost corectă cu mine măcar la
final. Totuşi lucrurile nu s-au oprit aici, mă căuta şi mă chinuia în
mod constant, după care iar nu-mi vorbea.... Relaţia noastră, care
pornise de la atâtea lucruri simpatice devenise pur şi simplu o
ceartă continuă. Rezultatul din păcate a fost previzibil: ea nu
avea încredere în mine, credea că mă voi răzbuna pentru tot ce mia făcut, că o voi înşela ulterior.
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CONSTANTIN TĂNASE
AL ŞAPTELEA DE PE ”CUTEZĂTORUL” (I)

Fusese printre cei şapte prinşi la furat
pe epava remorcherului multifuncţional
”Cutezătorul,” eşuat în nisipurile Chiciului Mare,
dovadă de necontestat a nepăsării, neglijenţei sau
nepriceperii căpitanilor fluviali din cele două
carturi la cumpăna cărora s-a petrecut
evenimentul. Datorită acelei întâmplări, şenalul
navigabil a fost blocat mai bine de trei săptămâni,
timp în care unii operatori din sectorul Dunării
de Jos au pierdut o mare parte a contractelor
încheiate la capătul unor negocieri dure,
majoritatea în condiţii neavantajoase. De unde
până atunci chestiunea era pusă pe seama poziţiei
precare a ţării noastre în lume, de la nefericitul
accident s-a mai adăugat un calificativ în ce ne
privea: lipsa probităţii profesionale.
Agenţii căpităniei au evaluat cu scrupulozitate
pierderile suferite de statul român şi de întreprinzătorii
strategici, ceilalţi fiind lăsaţi mai la urmă, întrucât urmau
alegerile generale şi diriguitorii treburilor publice căutau
să ştie, cât de cât, cum se vor separa apele. Totuşi,
concluziile lor, expuse într-un raport amplu, detaliat, prins
parcă definitiv între nişte coperţi cartonate, a fost
înregistrat şi parafat, fără a stârni interesul cuiva, elector
sau candidat, aşa încât problema a fost abandonată de
cvasitotalitatea autorităţilor competente.
Abia peste ani, când grupul celor şapte
preadolescenţi s-a dus să fure de pe epava remorcherului
relee, tranzistori, potenţiometre, leduri, riglete, circuite
integrate şi alte lucruri ţinând de o tehnologie devenită
între timp anacronică, în ideea de a reconstitui nişte
sisteme radio, gonio, radar etc., după cum învăţaseră la
orele de fizică, remorcherul ”Cutezătorul,” eşuat pe
întinsura Chiciului Mare, a revenit în actualitate. La
început nu părea să suscite interesul multora, încât gestul
paznicilor angajaţi de Administraţia Porturilor Dunării
Maritime să descurajeze agresivitatea recuperatorilor de
materiale refolosibile, a fost considerat inutil. Cu toate
acestea, cerbicia acelor oameni nu doar a pus capăt
entuziasmului puştanilor surprinşi în timp ce încercau
să devalizeze epava de presupusele elemente tehnice, cu
siguranţă depăşite de vreme, adică având un grad avansat
de uzură morală, ci a mai trezit pe ici, pe colo, bănuielile
unora care nu prea credeau că o asemenea navă, cu un
aşa echipaj a eşuat lamentabil pe un banc de nisip. Ca să
se justifice, sau mai bine zis, pentru a spori acel climat
de suspiciune, firma de pază a declarat că interesul faţă
de nava aflată în ruină decurgea din faptul că furniturile
ei încă mai figurau în evidenţe, fiind inventariate şi
înregistrate în mod riguros.
Aşadar cei şapte minidelincvenţi, prinşi în
flagrant (furt manifest  după expresia unui
subinspector, proaspăt absolvent de academie, trimis de
şeful său la faţa locului) au fost daţi pe mâna poliţiei
judiciare întrucât faptul în sine prezenta un pericol concret
pentru ordinea publică şi se impunea ca legea să-şi spună
cuvântul. Prin aceasta s-a relevat într-un fel adevărata
dimensiune a situaţiei în care ajunseseră acei mici indivizi
cu minţile înfierbântate de chestiuni peremtorii, pentru

ei la acea vreme, cum ar fi: progresul tehnic, tehnologiile
avansate, previziunea, inventivitatea, creativitatea şi altele
la fel de abstracte şi fără importanţă pentru autorităţile
ce urmau a investiga şi cântări faptele lor. Aceste
autorităţi, prin intermediul subinspectorului cel nou, au
înştiinţat mai întâi familiile odraslelor rătăcite şi numai
după aceea s-au declanşat procedurile prevăzute de lege.
Într-un asemenea cadru, inspectorul principal Adrian
Veleru, şeful acelei anchete, cu o detaşare în dezacord
vizibil cu îngrijorările audienţei, a expus pe scurt situaţia
de fapt rezumată în câteva cuvinte: ”Au fost prinşi la
furat.” Apoi i-a făcut semn subinspectorului să
lămurească subiectul. De multe ori şi-a amintit cum
ofiţerul subţiratic a motivat cu o voce gravă, măsurată,
recurgând la precepte străvechi, extrase dintr-o practică
îndelungată, precum: “adolescentes,” “adulta juvenes,”
“alieni juris” şi altele de acest soi, opinia după care
celor şapte persoane (“personae”), adică lor, nu li se
putea imputa nicio vinovăţie, nicio responsabilitate sau
altceva din ce ar fi vrut cei păgubiţi prin eşuarea
remorcherului ”Cutezătorul.”
În consecinţă, făptuitorii tremurând de frică şi
frig (unii încercaseră să se salveze sărind în apă şi
înotând) au părăsit în grabă secţia de poliţie unde a rămas
doar el, Ion Gheorghe, al şaptelea din grup, ca să-i
explice inspectorului principal Veleru că trebuia anunţat
directorul căminului de orfani, altfel nu putea pleca aşa
de capul lui. ”Directorul căminului,” a repetat Veleru mai
mult ca un reproş adresat sieşi pentru că îi scăpase acel
amănunt, anume că el, Ion Gheorghe, era de la cămin.
L-a privit într-un fel ce s-ar fi putut numi cu interes, dar
lui i s-a părut mai degrabă că inspectorul principal se
gândea la alte lucruri când l-a întrebat: ”Care ţi-e numele
şi care prenumele.” I-a răspuns că Ion Gheorghe. “Nai înţeles. Voiam să ştiu care e numele de botez.” Nu
ştia. Toţi îi spuneau Ion Gheorghe, într-un cuvânt, numai
în scris erau două vocabule. ”Bine,” a zis inspectorul
principal, părând întru totul mulţumit de explicaţie. “Aşa
am să-ţi zic şi eu, Ion Gheorghe.” Pe drum, până la
cămin, Veleru i-a spus o mulţime de lucruri, a povestit
cu o vervă de neimaginat la unul ca el care îşi petrecea
tot timpul în secţia de poliţie. Avea impresia că i-a expus
toată viaţa, că i-a destăinuit tot ce se putea despre el.
Însă după ce inspectorul principal a părăsit biroul
directorului Filiu a aflat că nu-i spusese ce era mai
important, anume că şi el fusese ”băiat de la cămin.” ”E
de-al nostru,” a subliniat cu orgoliu domnul director.
Atunci, spre deosebire de alte dăţi, nu i s-a
aplicat nicio corecţie pentru părăsirea căminului şi pentru
absentarea de la orele de clasă, înhăitându-se cu alţi
vagabonzi, devalizând bunuri din proprietatea privată
chezăşuită de lege şi tulburând astfel ordinea publică.
Iar el nu a uitat asta niciodată. Nu a uitat întâmplarea şi
nici atitudinea directorului, cu siguranţă influienţată de
intervenţia inspectorului principal Adrian Veleru, fost
băiat crescut la cămin ca şi el. N-a ştiut însă multă vreme,
chiar şi după ce a devenit o persoană “sui juris,”cum
s-a exprimat inspectorului cel nou, adică având,
prezumtiv, capacitatea deplină pentru a înţelege anumite
Dunărea de Jos
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lucruri, că fapta lor a adus, într-adevăr, în
actualitate cazul remorcherului ”Cutezătorul,”
după mulţi cusut cu aţă albă şi pentru care
unii trebuiau să dea seamă. Poate că tocmai
de aceea s-au ridicat voci contestându-se
vehement deciziile inspectorului principal
întemeiate fragil, se susţinea, doar pe regula
palidă şi vetustă “alieni juris,” când în cauză
era evident aplicabil principiul (de asemenea vetust părerea suporterilor lui Veleru) “restitutio in integrum,”
indiferent de circumstanţele ce s-ar putea invoca, la o
adică. ”A fost un caz clasic de “damnum iniuria datum,”
a explicat tardiv fostul subinspector, după ce, odată cu
Adrian Veleru, şi-a dat demisia din poliţie. ”Adică o
pagubă cauzată pe nedrept,” a mai adăugat el, înainte
de a se integra în anonimat.
Fireşte că au urmat anchete parlamentare,
administrtative, penale, sociologice, jurnalistice şi etc.,
ţinând lumea cu răsuflarea tăiată, ca până la urmă să se
conchidă că unica versiune căreia i se putea atribui
calificativul ”certă,” sau ”reală,” era aceia cu cei şapte
prinşi la furat de paznicii tocmiţi de administraţia
porturilor. Între timp nu mai rămăsese la îndemâna
anchetatorilor decât el, Ion Gheorghe, ceilalţi risipinduse pe unde au putut, în lumea largă, să-şi facă un rost.
El n-a plecat întrucât noul director, înlocuitorul domnului
Filiu, nu avea nicio legătură cu lumea băieţilor de cămin
şi nu l-a ajutat să urmeze facultatea de nave ori vreun
curs pregătitor de navigaţie spre a nu pleca spre alte zări
cu mâna goală. Ba mai mult, a făcut tot ce i-a stat în
putinţă spre a-l expune consecinţelor celui de-al doilea
eveniment din existenţa remorcherului ”Cutezătorul,” în
ordine cronologică, după eşuare, respectiv prinderea lor
în flagrant delict de furt. Aşa încât, odată cu sfârşitul
anului şcolar, după alte încercări de a înjgheba diverse
instalaţii electrice şi electronice (fireşte cu piese şi
“echipamente” “împrumutate” în condiţii destul de
discutabile), a fost eliminat din cămin. Vremea
directorului Filiu şi a lui Adrian Veleru trecuse, funia
ajunsese la par. Şi cum nicio pacoste nu vine de una
singură, după ce s-a angajat salahor în ceea ce mai
rămăsese din portul maritim, s-a văzut obligat a repara
paguba pricinuită de cei şapte, între care el fusese
ultimul, conform principiului răspunderii solidare. Din
salariul minim pe economie rămânea cu te miri ce şi mai
nimic.
”În capitalism salariul lucrătorilor, aşa cum
sumtem noi, este expresia milosteniei patronului şi
nicidecum măsura muncii lor, cum ar trebui să fie,”
perora liderul sindicatului încă neînregistrat la tribunal,
adică neautorizat ca şi greva cu mitingul aferent. După
experienţa grupului celor şapte părea să se fi vindecat
de orice predispoziţie l-ar fi împins câtuşi de puţin către
vreun anturaj, vreo companie, colectivitate, mulţime sau
altceva de acest gen şi totuşi căsca gura la spusele acelui
lider neconsfinţit de lege, singura în măsură să ordoneze
nişte existenţe efemere, ca ale lor. Drept urmare, la
intervenţia a organelor de ordine, replicaînd că i se încalcă
un drept legitim (motiv cât se poate de şubred pentru a
motiva tulburarea oricărei întocmiri ordonate), a fost
reţinut şi transportat cu duba, împreună cu alţii, la secţia
de poliţie.
(Va urma)
Dunărea de Jos

Lumea lui Švejk şi
alte lumi dispărute
Răzvan Iulian RADU
Peripeţiile bravului soldat Švejk pune bine în lumină latura
umoristică a scriitorului ceh Jaroslav Hašek. Este romanul comic
al unui război prea mare şi prea absurd văzut prin ochii unui
om, ori naiv, ori foarte viclean - soldatul Švejk.
Când a început Primul Război Mondial, cehii erau parte a
Imperiului Austro-Ungar, şi drept urmare soldaţii cehi au fost
recrutaţi să lupte pentru o cauză de care nu le pasă nici cât
negru sub unghie. Un astfel de soldat era negustorul de câini
furaţi Švejk, un client fidel al cârciumelor ce întâmpină vestea
războiului cu entuziasm şi patriotism, stârnind atât uimirea
cât şi furia celor din jur. Interesante sunt evenimentele legate
de lumea în care trăieşte Švejk, dar şi acţiunile de sabotaj,
minciuna şi prefăcătorie care se întâlneau la tot pasul. Švejk
este omul care nu a locuit undeva niciodată, cu toate acestea el
este cel care a mers mai departe în definirea naţională a Cehilor
din secolul XX, un personaj complex şi faimos al literaturii
cehe - bravul soldat Švejk. Mirarea este că orice ar face Švejk
este cu dublu inţeles, vorbeşte ca un copil cu poliţia secretă
care caută cel mai mic motiv pentru a aresta cehi nepatrioţi,
spune poveşti şi snoave fără şir unor ofiţeri ce-i pot decide
viaţa sau moartea, se lasă încarcerat sau spitalizat fără proteste:
”Nu vrei să spui de ce eşti aici, de ce te-au închis? Am onoarea
să vă raportez, domnule judecător, că eu mă aflu aici la
comenduire ca un prunc găsit.” Toate aceste acţiuni poartă un
singur nume – sabotaj. Creat de un autor boem, soldatul Švejk
este asemenea unui anarhist care, cu zâmbetul unui copil,
confundat de multe ori cu naivitatea ori prostia reuşeşte să-şi
bată joc de superiori, mai pe scurt o sabotare a unui război
extern, străin Cehiei. Putem pune la îndoială inteligenţa lui
Švejk, nu avem de unde şti coeficientul de inteligenţă, cert este
că instinctul său ca formă de supravieţuire este foarte dezvoltat.
Prin faptele sale, prin puterea sa de adaptare la condiţii
primejdioase, soldatul Švejk nu dorea decât să obţină un
certificat de nebun, care să-l scutească de armată, aceeaşi armată
de care era foarte încântat la începutul înregimentării.
Este un nebun, un naiv sau sunt aparenţe care înşeală? Vectorii
sabotajului nu sunt nici nebuni şi nici naivi! Sabotajul este o
acţiune având ca scop impiedicarea bunului mers al unei
activităţi, in special frânarea desfăşurării normale a unui proces
de producţie sau eveniment; stricarea conştientă a unui lucru
sau a unei acţiuni. Aceste acţiuni subversive pornesc din
degringolada generală care a cuprins întreaga lume, din deruta
şi nepăsarea tuturor. Nimeni nu ştie de ce luptă, dar toţi sunt
convinşi că aşa trebuie şi că o să câştige. Dar cu oameni care
mimează patriotismul se câştigă cam greu un război! Până la
urmă e un mod de supravieţuire a unor state mici, târâte într-un
război morbid fără voia lor, state care nu contează în regulile
dar şi în economia acestor războaie. Nu numai cehii se regăsesc
în calităţile lui Švejk, ci toţi aceia care nu mai suportă jugul
înrobirii, prin urmare dictonul „scopul scuză mijloacele” e
binevenit în astfel de împrejurări.
Au fost mulţi cehi care au afirmat şi mai afirmă şi astăzi că
Švejk nu este o reclamă bună pentru poporul ceh, caracterul
său nu este totuna cu caracterul ceh, şi nu doresc să fie asociaţi
de străini cu Švejk. Dar aceste temeri sunt nejustificate, căci
Švejk este personajul ce reprezintă rezistenţa pasivă a cehilor
la suferinţele impuse de istorie. Švejk este omniprezent, este
eroul plin de culoare, de farmec, este tipul anarhistului, a
sabotorului, a farsorului, este personajul emblematic ce domină
romanul satiric a lui Jaroslav Hašek.
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Văduvă pentru trei minute
C u G a b i
Gurman viaţa m-a
încrucişat repetat timp
de multe decenii, în cele
mai diferite locuri de pe
glob, relaţia noastră a
avut nuanţe diferite dar
până la urmă am îmbătrânit ca doi oameni pătrunşi
până la os de simţul relativităţii, doi oameni care se
văd cu plăcere, bucuroşi că încă trăiesc.
Gurman este profesor de anestezie la
Universitatea de la Ben Sheva din Israel, nu cea mai
mare, nu cea mai făloasă. Om inteligent, energic,
speculativ a reuşit să se impună în această specialitate.
Până în 1989 circula lozinca-glumă „Nici o masă fără
peşte oceanic”...Tot aşa, nici un congres de anestezie nu se
desfăşura fără Gabi Gurman chit că e în România , la Chişinău
sau prin restul Europei.
Excelent vorbitor, cu simţul umorului, cu abilitatea
discursului, inteligent, real cunoscător în ale anesteziei, Gabi
face parte din sarea şi piperul acestor reuniuni. . În plus era
şi scriitor, scriind în română şi ebraică şi publicând sub
pseudonimul Gabriel Ben Meron
În apropierea vârstei de 70 de ani se părea că rolul său
în spectacolul vieţii se apropie de sfârşit.
Gabi a dezvoltat o gravă boală de inimă, cu suferinţa
uneia dintre valve, greu şi riscant de operat. N-a fost să
moară... Cu aceeaşi energie debordantă ce i-a caracterizat
viaţa, s-a apucat să caute pe internet soluţii de supraveţuire.
Bate şi ţi se va deschide, cere şi ţi se va da, scrie în
Biblie. Şi află Gurman bătând la clape, că singurul pe mâna
căruia s-ar fi dat, un canadian, va face un tur în Europa şi va
trece şi prin Israel. Se aranjează ca marele chirurg să-l opereze
în Israel pe Gabi, altfel greu transportabil.
Gurman nu e oricine în lumea medicală, dar, oricum ce
şansă de la Dumenzeu!
- Şi cum a fost, Gabi?
- Cu anestezia a mers perfect. Am vorbit clar cu cel ce
urma să mă adoarmă şi i-am impus pretenţiile. Mi le-a
respectat întocmai. Nu sondă traheală în gât. Când m-am
trezit, nu sondă de aspiraţie gastrică. M-am simţit excelent
chit că era o operaţie cu circulaţie extracorporeală.
Şi să vezi că am avut nu una, ci două proceduri de
circulaţie prin by-pass! După ce mi-au înlocuit valva şi m-au
repus pe propria circulaţie, s-au prins că noua valvă era
fracturată. Se întâmplă! Dacă m-ar fi operat orice chirurg
cardiac din Israel o lăsa aşa şi mă punea pe viaţă să
iau anticoagulante.
Ai intrat pe anticoagulante şi s-a deschis în faţă poarta
infernului! Până la urmă tot o încurci şi crăpi într-un fel
sau altul.
Ştii ce spuneau? Zâmbeau larg, desfăceau mâinile larg
şi spuneau:

- Gabi dragă, am făcut pentru tine tot ce s-a putut!
Şi aşa era, că atâta puteau ei.
Canadianul prin ce era cunoscut? Avea o statistică de
reintervenţie imediată pe 2000 de valve. Ai auzit bine,
două mii!
Şi ăsta, om adevărat, când a văzut care-i treaba, a zis:
- Redeschidem imediat. Repune-l pe circulaţie
artificială.
Câţi oameni de felul acesta există pe Pământ?
Am stat doar o zi în reanimare şi a doua zi m-au băgat
într-o rezervă cu un singur pat.
Spitalul avea doar o singură rezervă de felul acesta.
Rezerva era cu televizor şi era meci şi eu vroiam să-l văd.
Mă simţeam dumnezeieşte de bine. Pe la mijlocul
meciului vine o soră să-mi ia tensiunea.
- N-am nevoie. Mă simt foarte bine!
- Nu se poate, e Protocol.
Mi-o ia, găseşte 8 cu 4.
- Trebuie să chem medicul!
- Nu-i nevoie!
- Nu se poate, e Protocol.
Vine medicul, îmi ia tensiunea şi el şi decide să mă
mute la un salon de supraveghere medie.
- N-am nevoie, eu vreau să văd meciul.
- Nu se poate, e Protocol.
Mă bagă într-un salon unde mai erau trei inşi, unul
vărsa vârtos şi altul icnea că se bătea cu un ventilator care
nu era reglat corect,
M-aş fi sculat eu să umblu la butoane să pot dormi
noaptea fără icnetele lui, dar eram blocat în tuburi de
aspiraţie pleurală.
O fi fost intermediate ceva dar nu a venit nimeni să
aranjeze ventilaţia nenorocitului.
Bomboana de pe colivă a fost dimineaţă.
A venit nevastă-mea la spital să mă vadă.
Intră în salonul rezervă şi vede pe unicul pat salteaua
rulată şi pusă perpendicular. Biata femeie înnebuneşte şi
fuge la sora de serviciu:
- Ce-i cu bărbatu-meu?
Sora o priveşte cu ochi reci, sticloşi.
- N-am dreptul să vă spun!
Că vezi, o fi fost ea soţia profesorului Gurman, dar
peste tot domneşte Protoculul!
Informaţiile despre pacienţi nu se dau oricui şi mai
ales nu de oricine, ci numai de cei anume desemnaţi.
- E mort, e viu?
- N-am dreptul să vă spun.
Noroc că tocmai atunci apare pe culoar un doctor,
cunoştinţă.
- Sammy, unde-i bărbatu-meu?
- Păi aici, alături.
Doamna Gurman a fost văduvă doar vrei trei minute! A
avut noroc, putea dura mai mult.
E dur, dar ce Protocol riguros! O splendoare!
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Interviu cu actriţa şi poeta
IOANA CRĂCIUNESCU
(continuarea de la pagina 12)

trăi. Cred de asemenea că într-o formă sau alta
multa cenzură şi multa poprire a libertăţii de a te exprima a
creat inversul. Când te exprimi nu mai ştii de unde să alegi şi
începi cu partea de jos a părţii de sus, cum spunea Nichita:
„partea de jos a puştii este făcută din partea de sus, partea
de jos şi partea de mijloc”. Cred că e pur şi simplu o epocă
neaşezată, nedigerată bine, o libertate nedigerată bine, o
democraţie nedigerată bine şi că exemplele urâte
se văd la toate nivelurile. Mi s-a întâmplat să aduc,
în mediile de actori sau de scriitori, din dragoste
pentru ţară şi locuri, prieteni cu care lucrez în
Franţa, care la rândul lor sunt actori şi pentru ei,
care nu înţeleg limba română, a fost un şoc al
imaginii la televizor, de exemplu în cazul
emisiunilor comice, care i-au făcut să îmi spună:
„dar la voi, la ora asta, nu se uită oameni la
televizor, astea sunt emisiuni pe care nu le-am
putea lăsa nici la 4”. Vedeau numai din costumaţie
şi din gesticulaţie. Cred că este o invazie urâtă,
considerăm comic să râdem despre nişte defecte
pe care noi ar trebui să le remediem. Nu sunt
sociolog, mă ocup de arta cuvântului în mai multe
ipostaze, dar în mod sigur am pierdut un respect
şi faţă de limba română şi faţă de ce exprimăm cu
ea şi cum exprimăm. Lipsa asta de respect e la
toate categoriile şi cei care ar putea să facă puţină
curăţenie sunt din ce în ce mai puţini şi sunt priviţi
ridicol la rândul lor şi se retrag în grote. Dacă o să
ajungem din nou la desenatul pe perete probabil
că o să o luăm de la capăt cu civilizaţia şi un
perete al grotei va fi numai cu sex şi cu mizerii şi
altul va fi cu fluturi…
Mai mic
Unul mai mic va fi cu fluturi, cu fosile
simpatice…
Ce proiecte aveţi în acest moment?
La mine proiectele nu sunt pe moment,
aproape continuu am proiecte sau sunt însoţită de proiecte
mai vechi. De exemplu, proiectul de a edita nişte cărţi deja
scrise îl port în spate de peste doi ani, cărţile sunt scrise,
editorii există, dar timpul îmi lipseşte, timpul de a îmbrăca
cartea în forma ei finală, când, totuşi, editarea cărţii
presupune şi o ultimă alegere, aproape regizorală, a ordinii
poemelor, a titlului, a coperţii, este ideea de a avea grijă de
carte, care, de altfel, nu e o înlănţuire de poeme, trebuie să
arate într-un fel cartea aceea. Acest timp nu îl am. În principiu,
mi-am promis ca până pe 13 noiembrie, când e ziua mea,
măcar una dintre cărţi să o dau în forma ei finală la editură,
dacă pot să le dau pe amândouă voi încheia anul cu bine.
Încerc, de asemenea, să traduc, să pun într-o versiune
românească două spectacole, două monologuri, pe care le
joc la Paris de aproape un an de zile - şi presupune iar o
Dunărea de Jos
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muncă de repetiţie pentru că, obişnuită să le joc în franceză,
ritmul limbii române îmi impune aproape un altfel de joc,
chiar dacă eu sunt cea care a tradus; e şi o traducere de
sentimente, care se diferenţiază un pic, presupune o muncă
de o lună, două luni (fiind vorba de monologuri, munca e
mult mai dificilă decât la o piesă cu partener )- şi să scot
aceste premiere
la Teatrul din
Sibiu. Acolo nu
pentru că nu aş
iubi Bucureştiul
sau Teatrul
Nottara, unde
am fost 25 de
ani, ci pentru că
admir şi respect
mult ce a făcut
(Con st a n t i n )
C h i r i a c
(directorul
Teatr ului
Naţional „Radu
Stanca”) la
Sibiu. Eu joc
deja la Sibiu, în
regia
lui
Mănuţiu,
Electra şi m-am
ataşat foarte
tare de actorii
Teatrului din
Sibiu şi de
atmosfera de
echipă pe care
o dă acest
Teatru, pe care
nu am mai
întâlnit-o în
ultima vreme în alte locuri. Bineînţeles, nu pe ultimul loc,
faptul că domnul Chiriac mi-a propus să fac asta la Teatrul
dânsului, în timp ce alt Teatru nu mi-a propus. Iubirea e
din ambele părţi, nu e dintr-o singură direcţie. În acelaşi
timp, eu, de aproape şapte ani, am restaurat două parohii
care sunt în zona Sibiu - Sighişoara - Mediaş şi care sunt
pentru mine ca un proiect de bătrâneţe, un proiect mult
mai vast, pentru că intenţionez - deja am făcut un fel de
work-shop-uri - să fie nişte spaţii pentru scriitori, pentru
proiecte de tip cultural, bineînţeles, care pot fi diverse,
care pot fi şi muzicale şi artă plastică şi de restaurare a
lucrurilor vechi, de reînvăţare a meseriilor vechi. Am făcut
o fundaţie care se numeşte „Ioana Crăciunescu - Urgent”,
pe ideea că există o urgenţă de salvare, fie ea la nivel
uman, de înţelegere umană, fie la nivel artistic, să termini o
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carte dificilă, fie la nivelul practic - să salvezi o casă în
ruină. E urgent, urgent nevoie de foarte multe lucruri
şi am început invers decât se încep proiectele. Am
început cu restaurarea locului în care se desfăşoară
proiectele, să am această independenţă, ca să nu
depind financiar direct de cineva care vrea sau nu
vrea să mă primească cu proiectul, să pot să creez
proiectul în spaţiul creat de mine. Acestea sunt lucruri
care nu se termină de pe o lună pe alta, sunt - bănuiesc
că trebuie să trag de înger-îngeraşul meu să fiu
sănătoasă şi să pot să duc câte proiecte am în minte.
Pe când premierele la Sibiu?
Una, în mod sigur va avea loc la sfârşitul lui
septembrie, începutul lui octombrie, iar cealaltă
probabil în anul care vine. Eu continui să joc la Paris,
în noiembrie joc la Paris. Sunt puţin pe drumuri. Nu
pot coerent să stau într-un singur loc. N-aş putea să
spun că dorm mai mult de patru ore pe noapte şi că şi
în alea visez, iar bineînţeles că ce visez e legat de
proiectele viitoare.
Cum simţiţi această dualitate Franţa-România? O
simţiţi?
Toată viaţa am trăit paralel, am făcut literatură întrun mod profesionist, teatru de asemenea, sunt tot atât de
premiată în literatură, cât şi în teatru şi cinema, trăiesc cu două
cetăţenii, cu două limbi diferite, cred că una o potenţează pe
cealaltă. Întotdeauna în întrebările puse în interviuri a fost cât
de dor îmi e de una, cât de dor îmi e de cealaltă. Ai scăpat de
această întrebare. Mă amuză răspunsul. Fiecare mă face să îmi
treacă de dor, chiar cu puterea ei, de România mi-e foarte dor,
vin şi în două săptămâni văd ce dezastru se întâmplă şi mi se
face dor de Franţa şi invers, dar se potenţează. Pot să văd un
pic mai distanţat, fără nişte nervi imediaţi şi fără să trebuiască
să spun neapărat „morţii mă-sii”.
Spuneaţi la un moment dat că dvs nu aveţi structură
de actriţă, aveţi structură de scriitor.
Sunt absolut sigură de asta.
A fost o revelaţie sau aţi ştiut întotdeauna?
Am ştiut întotdeauna că am fost şi sunt, de fapt, un
om timid. Eu reuşesc să mă exteriorizez pentru că am învăţat o
formă de, poate, uneori, sinceritate brutală, poate de atac
frontal cu cel din faţa mea, asta am învăţat-o de-a lungul anilor.
Dacă nu intram într-o meserie colectivă - pentru că teatrul este
o meserie, o vocaţie fără discuţie, dar în acelaşi timp şi foarte
precisă, eşti într-un colectiv, într-un fel de armată, nu poţi să
întârzii cu peste un minut cu gândul că toţi te aşteaptă pe
scenă îmbrăcaţi şi tot publicul e în sală şi tu nu ai cum să
întârzii, trebuie să fii pregătit la ora exactă unde trebuie să fii
cu toate motoarele aprinse. Asta mi-a dat ceea ce se numeşte
o regulă de viaţă undeva aspră, dar care mi-a ordonat viaţa
haotic-interioară, însă structura mea e de scriitor în mod sigur,
exersând toată viaţa, am jucat de la 17 ani, sunt o sumedenie
de ani, nici nu mai pot să îi număr, s-a impregnat în piele,
această abordare serioasă, chiar dacă ea a fost pe baza unui
imaginar, pentru că am jucat personaje, dar viaţa în sine te
obligă la o anumită rigoare personală, nu înseamnă că nu mă
distrez, nu înseamnă că nu sunt un om de petrecere, dar sunt
foarte exactă, ca dovadă că pot să joc în două ţări diferite, în
limbi diferite, ele nu sunt numai două ţări, ele sunt toată planeta,

trei luni am stat la Tokio şi am făcut un spectacol în limba
franceză acolo, deci universul meu s-a lărgit foarte tare şi
de observaţie şi de nuanţare, chiar şi a stărilor sufleteşti,
pentru că totdeauna spun altfel râde un japonez decât
un francez sau decât un român. Fiul unui prieten, Ion
Drăgănoiu - un foarte bun poet, care din păcate a murit,
este la Sorbona, la Paris, se ocupă cu studiul „glasului
păsărilor”, se urcă la 5 dimineaţa pe acoperişurile Parisului,
după nu ştiu câţi ani în care a studiat în pădure
respectivele specii, să vadă cum speciile şi-au modificat
cântecul, fiind într-o metropolă, aşa mi se întâmplă şi mie
şi nuanţele vocii şi a sentimentelor mele s-au modificat
pentru că am fost mutată dintr-un loc în altul şi, de fapt,
apar, în micuţul tril interior, ori stridenţe - dintr-o altă
lume a zgomotelor - sau vin dintr-o altă lume - a
sentimentelor. Niciodată într-o sală, chiar dacă discutăm
despre o piesă clasică nu este receptat la fel în altă limbă.
Limba se adresează unui anume tip de suflet care a trăit
într-un anume fel. O ceartă într-un cuplu pe o scenă
franceză nu poate să atingă acutele şi trântelile de uşă şi
sifonul în cap ca în limba română, acolo maximum de ceartă
este „mâine o să te cheme avocatul meu”, care produce
de fapt, interior, aceleaşi zgomote ca spartul ceştii, ca
aruncatul pe fereastră. E interesant ce am descoperit prin
acest nomadism care m-a însoţit de la jumătatea vieţii
mele încolo.
Cum aţi suportat, fiind actriţă, jucând pe scenă,
în film, consştiinţa că dvs aveţi totuşi conştiinţă de
scriitor şi nu de actor?
Într-un fel m-a îmbogăţit, a fost experienţă de
viaţă care, dacă stăteam singură, în faţa laptopului sau a
maşinii mele de scris, probabil că imaginaţia nu putea să
rodească din sinea ei sau numai din lectură cât mi-a adus
pe tavă viaţa. De câte ori lucrez la o piesă, mai ales în
perioada în care învăţ textul, spatele foii scrise cu replici
e întotdeauna o foaie albă şi cred că am manuscrisele de
peste 20 de piese care toate au în spate poeme din timpul
repetiţiei, pentru că intru de fapt în profunzimea unui alt
tip de fiinţare şi conexiunile pe care le fac îmi deschid
porţi ca şi cum aş fi avut 14 vieţi, 20 de vieţi anterioare,
deci din punctul acesta de vedere, e chiar foarte bine.
Sunt ca şi cum aş avea două corpuri gemene, două minţi
gemene, două inimi gemene, care fiecare bate în felul ei,
dar nu se împiedică una pe alta, nu se sufocă una pe alta.
Mi-e teamă de „dat drumul” în lume a unui lucru
care în mod sigur e imperfect, dar nu îl mai poţi întoarce la
tine, pleacă în lume, pleacă copilul de unul singur cu
ghiozdanul.
Aţi putea şterge vreodată rănile unui lepros?
Da, fără discuţie. Da, cred că pot să fac multe
lucruri pe care nu le ştiu despre mine, poate că aş fi avut
şi vocaţie de pustnic. Am o singurătate de cea mai bună
calitate, permanentă, cu mine, care e poate prietenul meu
cel mai fidel şi cred că aş putea, în caz limită, de război, să
fiu o bună soră de front, o bună maică, o bună
Sfânta Vineri.
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Fumoşi, adică
nebuni
evadarea („break on through”)
*
tu ştii: ziua distruge noaptea,
noaptea anulează ziua,
construcţiile de nisip iau forma valului,
rătăcirile: forma împleticită a cărării din pădure
tu ştii: cuvintele care nu ajung la nicio ureche
fac dragoste în pofida risipei.
nimic nu se naşte din nimic
dacă nimeni nu se dăruie, undeva, gratuit!
tu ştii: comorile pe care le-am îngropat împreună
iau valoare celui care le găseşte,
şi chiar şi tu, iubito, nu ai mai fi
dacă nimeni nu te-ar iubi după cei voi fi evadat
e timpul să-ţi şoptesc ce-nseamnă ceea ce atingi:
florile din partea cealaltă au parfumul sexului tău.
e timpul supradozei de luciditate,
lasă toate fanteziile lumii să te profaneze!
acum evadează şi tu, te aşteaptă lumea în braţele mele.
corăbii de lumânări s-au aprins spontan pentru tine,
lacrimile părăsiţilor sunt lacrimi de bucurie.
îngeri depravaţi ne aplaudă în timp ce mărşăluim
triumfali & goi.

sfârşitul („the end”)
*
acesta este sfârşitul,
prieten iubit, singurul meu prieten,
acesta este sfârşitul
vântul s-a dat pe un salariu bun,
vocile noastre nu mai ridică nici măcar nisipul,
aşteptările s-au rătăcit în cozile birocraţilor
cineva a injectat exces de adrenalină în miza
noastră
erotică, politică,
cineva a turnat beton în braţele care voiau doar să
mângâie
obrazul de piersică al dimineţii

Dunărea de Jos

Andrei VELEA &
The Doors
oamenii sunt stranii („people are strange”)
*
oamenii sunt stranii când eşti un străin,
au idei încâlcite despre viaţă, mult prea justificate,
pun la cale revoluţii în faţa chioşcurilor de ziare
în timp ce curgi pe lângă ei cu ceaţă în ochi şi-n
buzunare
cele mai frumoase femei sunt abjecte dacă nu te
privesc,
străzile-s mai înguste decât talpa bocancului
şi ce n-ai da să plouă din senin cu băutură
din sfârcurile tuturor mamelor de pe lume
nu poţi adera la nimic, nu poţi transpira pentru nimic,
clei de oase dacă ai avea în podul palmei
şi tot n-ai putea păstra obrazul iubitei
degeaba prizezi acum de pe o lamă de bărbierit
atingerile ei
bizar printre ai tăi, ciudat pentru ceilalţi,
ai mintea prinsă în piuneze de paie
degete nevăzute ţi-au schimbat drumul şi tu o ţii
înainte
vezi numai chipuri desenate de mâna unui alcoolic
când eşti straniu, nimeni nu-şi va mai aminti numele
tău
hainele tale vor rămâne cerşetorilor, într-un parc, pe o
bancă

nu: zarurile nu se nimeresc în configuraţii fără noimă,
ci noi ne ascundem unul de celălalt
copii bezmetici ne vor ponegri temerile,
vor sfida moartea cu arme de catifea
principiile ne vor trăda:
chiar acum se pipăie cu duşmanii prin aşternuturi mucegăite
prieten iubit,
singurul meu prieten,
sfârşitul se va aşeza ca un pahar de vin între noi
şi ne vom întrece care să-l bea primul,
care să-l ocolească,
care să-l arunce în toate punctele cardinale
pentru morţi, pentru vii,
pentru toţi cei care vor veni
frumoşi, adică nebuni
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Lyrik

LOGODNĂ
Intră-mi, iubito, în singurătate,
S-o împărţim frăţeşte pe din două,
Regrete nu ne ningă, nu ne plouă,
Vârstele privească-ne mirate
Cum ne spălăm sufletele cu rouă
Şi cu petele de flori înmiresmate!
Eu ţi-oi face clipa eternitate
Şi-ţi voi croi o frumuseţe nouă.
Vino să ne închinăm credinţei sfinte,
Să împlinim a Parcelor menire,
Să ne legăm prin sacre jurăminte,
Cu voia Înaltcerescului Părinte!
Jură-mi solemn că mă accepţi de mire
Şi-ţi voi dărui un colţ de nemurire!
FEBLEŢE
Azi am scris un cântec pentru tine
Şi-ţi voi scrie-n fiecare zi la fel,
Izbânda încununând-o c-un inel,
Cu două cupe cu-ambrozie pline
Şi cu-o coroană de aur şi oţel,
Tristeţea de pe chip să ţi-o aline,
Să-i pun punct expresiei sibiline
Printr-o simplă trăsătură de penel.
Apoi te-am zugrăvit din linii şi culori
Ca întru-un vechi, impresionist tablou
Cum îmi cereai cu jind adeseori.
Am presărat deasupră-ţi nori de ninsori,
În păr, florile teiului din Copou
Iar tu îmi răspunzi în deocheat argou.
POVAŢĂ
Cincizeci de nimfe te urmăresc, poete,
Ai grijă să nu-ţi cadă vreuna pe cap,
Că nu te mai tratează nici Esculap
Şi pierzi excursia printre comete!

Iulian BARBU
Clipele fericirii
Alerg pe malul Caraşului
Cu respiraţia
Înăbuşită în palmele
Împreunate pe floarea
Deschisă în mîinile lui Dumnezeu
Şi doar păşunea
E mama copilului
Rămas lângă trecutul
Frunzelor ce recită
Fericirea din ochii
Care nu vor să mai plângă.
Desculţ
Alerg desculţ
Prin lanul verde de grâu
Să aud
Strigătul copilăriei
Care doarme cu tâmpla
Lipită de nuc
Îmi ascund inima
Într-un fagure de miere
iar peste Caraş
Vântul deschide Raiul.
Vara
Vara bate
În fereastra mea
Rupând ceaţa aşternută
Ca o nea
Peste copilul
Care recită cu tâmpla
Lipită de carte
Poezia vieţii
Vîntul adie
Prin lanul de porumb
Şi sînt cuvîntul
Care străpunge orizontul
Păşesc
Păşesc prin fînul
De lîngă izvor
Lăsîndu-mi copilăria
În inima lui Iisus.
Poemele mele
Se nasc din noaptea
Înroşită de lună.

În roca timpului, de când tot sap,
Am descoperit poveşti şi sonete
Despre faimoase întâlniri secrete
Între o nereidă şi un arap.
Păstrează curată cămaşa lui Orfeu,
Să te bucuri de răsplată aleasă,
Să ştii că eşti febleţea lui Dumnezeu,
Vână de aur în nobil minereu!
Veşnicia ţi-a fost dată mireasă,
De omeneasca moarte nu-ţi mai pasă.

Trec pe lîngă mormîntul poetului
în palmă cu durerea
transformată în stropul de ploaie
de pe floarea
ce recită la urechea lui Dumnezeu
poemul tăcerii.
Dunărea de Jos
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Ilie MATEI
La sânii ei de mamă eşti pios închinator.
Respiri şi tu aerul mitocăniei provinciale
Pe străzi se aude rătăcind Dumnezeu
Un semn de scădere a rigorii ancestrale
Bântuit eşti şi tu cu amintiri de minereu.

Fleacuri
Frontierele imaginaţiei sunt nelimitate
Tu porţi rucsacul plin cu amintiri în spate
Apoi te afli în dialog cu timpul ca destin
Admiţi decăderea ca pe un divin chin
Trăieşti activ şi poate frenetic în realitate
Eşti plin şi tu de atâtea orgolii ciudate
Ea e bântuită de suferinţe emoţionale
Sufletul ei este în era spiritualităţii sale
Din halatul de baie o iau razna sânii ei
Prin creier ţi se zbenguie mai multe idei
În sânge simţi mişcările ei faste, de felină
Vinovaţi fiind aveţi şi voi o mare vină
Prin efort moral ai liniştea din prezent
Unic este numai cerul omului recent
Arta este formidabil imitată de viaţă
La vânzare ai pus sufletul acolo,în piaţă
Poveştile oamenilor diferite sunt toate
Ţânţarii te apăra noaptea de singurătate
Adesea ziua îţi pare că ţine o săptămână
Iubirea este singurul leac aflat la îndemână.
Perpetua zbatere
Priveşti acele carduri călătoare de nori
Oraşul are sirene în bikini şi are şi flori
Aici anonimatul terestru este chiar permis
Să stai la rând numaidecât tu ştii precis
Tu mai ştii să te sprijini şi de inima ei
Femeie şi ea precum sunt atâtea femei
Ea îţi aduce tava cu scrisori şi ziare
De picioare tu aştepţi să-i prinzi o cărare
Te pregăteşti să-ţi iei baia de sinceritate
Pe urma umbrei sale tu ,cu tălpile curate
Rezerve de rezistenţă deoparte ai pus
Ce este important ,în frunte,tu îl pui sus
Tăcere păstrezi asupra subiectelor delicate
E dificil să găseşti calea spre simplitate
Şi Soarele obosit va cădea peste drum
În cap îţi poate intra şi ţie al norilor fum
Alegi şi tu cu ce să plăteşti ca fiecare
Nota de plata ţi se oferă precis la plecare
Tânjeşti şi tu cu adevărat dupa aer curat
Cu această perpetuă zbatere eşti împăcat.
Exerciţii de normalitate
Îţi duci traiul zilnic într-un tipar citadin
Centrul e în copca spiritului tău interior
Prin vene vinul îţi cântă un cântec divin
Dunărea de Jos

Toţi oamenii sunt la fel priviţi de departe
De aproape diferente colosale vezi uşor
Chiar copiii tăi se roagă pentru a ta moarte
Să aibă şi ei dreptul creştin la moartea lor.
Sabia creionului tău este pe masa de scris
Straie noi ţi-ai pregătit deja pentru călătorie
Simţi fatalitatea de a fi născut om şi în vis
O regulă de bază e să construieşti pe temelie.
Semnificaţii
Te străduieşti adesea să stai de vorba cu tine
Gesturilor consacrate le cauţi semnificaţii noi
Competiţia este esenţa vieţii şi asta o ştii bine
Sărmanii încă răscolesc prin lăzile de gunoi.
Ea a cucerit în mintea ta acele poziţii centrale
Un pom ţine să crească mai înalt decât celălalt
O viaţa organică vezi în comediile lui Caragiale
Îngerii au încropit un şotron undeva pe asfalt.
Romanticii iubesc idealuri frumoase şi femei
De alţii tu te deosebeşti chiar prin seninătate
Prin cetate îţi pare că demult nu mai există lei
Politicienii nu se ţin de acele promisiuni date.
În spinare îţi duci rucsacul cu multe povesti
Ziua întreagă o întinzi numaidecât pe pâine
Nici chiar tu de unele impurităţi lipsit nu eşti
Şi ţie îţi rămâne doar speranţa zilei de mâine.
Firul de iarbă
Obişnuinţa inoculează imperative letale
Timpul fiind chiar esenţa dramei tale
Tu fiind mesagerul artei mersului pe jos
Pe stil tu musai trebuie să apeşi vârtos
Toate lucrurile vorbesc cu vocea lor
Tu ascultă tot ceea ce vine din interior
Şi stai mereu cu auzul cumva la pândă
Unii vor să cumpere şi alţii să vândă
Te laşi ades înghiţit de-o preocupare
Câte un lup se ascunde chiar în fiecare
Capul tău se odihneşte acolo, pe sânii ei
Iubirea fiind numaidecât un solid temei
În lume aproape totul este paradoxal
O gimnastică a minţii de tip conceptual
Pentru mulţi tu ai rămas precum un cui
Nici un remediu împotriva morţii nu-i
Ca un mic detaliu ţie moartea îţi apare
Tu, fir de iarbă plutind în derivă pe mare.
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Et sub steaua câinelui ego
Marina ROMAN

Un volum (auto)biografic. Sau o
carte despre istoria clipei; pentru că
aici doar clipe există, nu Timp. Totul
sepetrecehic et nunc, doar pentru că
se rosteşte. Şi cel care scrie, şi cel care
spune, şi cel care le-a trăit pe toate
acestea ca pe o obligaţie asumată, dar
cu o altfel de implicare (ca pe o
dedublare), este poetul. Notând cu
acribie, smerit, sub atotputernicia
poemului. Ca un patron, sub un neon
rămas aprins/ puţin retras, puţin
absent, poemul/ fumează liniştit tot
ce am scris… (Cenaculum).
Victoria Milescu ne spune, în
acest cel mai recent volum al său, că a
ales să trăiască Sub steaua câinelui. Nu vă
lăsaţi amăgiţi de titlu! Nu este o metaforă. Steaua câinelui
chiar există: este Sirius, care ar putea fi „perechea“ soarelui
nostru, împreună cu care ar putea să formeze un sistem
solar binar. Astronomic - o ipoteză, un fapt, o realitate.
Poeta se plasează, aşadar, într-o realitate sui-generis, adresă
exactă pe care o comunică cititorului încă din titlul
volumului. De-acum încolo, citind, nu am niciun motiv să
nu interpretez cele scrise - „ întâmplător“ poezie - ca fiind
adevărate. Volumul are o dramaturgie solidă, trebuie citit
filă cu filă, de la început până la sfârşit. De la Sub steaua
câinelui – Tot bântuind din cameră-n cameră/ pe scările
spiralate/ ce duc spre tavane inundate de corpuri cereşti/
traversând holuri, săli, coridoare/ cu umbre topindu-se
în pereţi/ încurcându-te în draperii, sonerii, panoplii/
agăţându-te de balustradele cu geamătul lor omenesc/
brusc te trezeşti/ faţă-n faţă cu însuşi Dumnezeu –, la
Cenaculum – Pe arşiţă, pe zloată/ venim din cartiere
prăfuite/ în casa marelui dispărut/ unde citim poeme lungi,
ardent/ cu o sprânceană ridicată/ şi mâna lopătând uşor.
Răzleţele poeme fac, de astă dată, corp comun şi alcătuiesc
un univers concret-fantastic.
Concret-fantastic? Iată: străzile colcăie: oameni,
câini, atelaje/ maşina salvării încearcă să înainteze/ urlă
cu disperare dar nu se mai aude decât/ bubuitul unei
inimi de femeie/ zăcând pe trotuar, îmbrăcată sumar/ cu
trupul sfârşindu-se în coadă de peşte… (Aplaudând
existenţa). Sau: în altă zi, a bătut la uşă administratorul/
ţinând în mână un hârleţ ca pe un sceptru/ de ce nu ies să
dau zăpada din faţa blocului,/ ăilalţi sunt cum sunt, dar
de la mine are pretenţii/ asta aud de când sunt/ să fiu mai
puţin eu şi mai mult ei, cei de afară/ icnind, cu lopeţi,
târnăcoape, cazmale/ dând zăpada de pe trotuare/ în plină
vară… (De ce n-am scris ce-am promis). Concretul care
glisează în fantastic. Cealaltă faţă a lumii. Ca atunci când
spunem „când o face plopul pere şi răchita micşunele“, iar
asta nu însemnă, cum greşit se mai foloseşte, „niciodată“,
ci „într-o altă ordine existenţială, într-un alt timp, într-o altă
realitate“. Pentru că fantasticul nu este non-real, imaginar…
Fantasticul defineşte o altă realitate.
O altă realitate, aflată între Pământ şi Cer, pe drumul
spre Dumnezeu. Căruia I se roagă cu mintea, cu inima, dar

încă jucându-se cu forma cuvântului, încă
păstrând tentaţia concretului, a materiei, ca în
Limitania: Acelaşi soare/ dar nu toţi suntem
luminoşi/ acelaşi aer/ dar nu toţi îl respirăm
la fel/ acelaşi timp/ dar nu toţi mergem în
direcţia/ în care merge el/ acelaşi pământ/
dar câte pământuri încă de cucerit… Rămâne
vocaţia desăvârşirii. Viaţa morţii de aici, la
schimb cu moartea morţii. Mântuirea:
Motociclişti, maşini/ un preot în negru/ cu
umbrela deschisă/ mergând ţeapăn/ pe
mijlocul drumului/ pe linia albă punctată/
dintre viaţă şi moarte…/ ca să vedem/ din ce
e alcătuită moartea/ trebuie să o demontăm/
să o facem bucăţele/ pe spinarea unei vieţi/
ca la carte… (Blitz). Fără concesii făcute
metaforei, discurs concentrat. Până la monadă.

Blitz!
Blitzpoem. Sau haiku. Cu Ecoul clipei, placheta
publicată în 2003, Victoria Milescu are exerciţiul acestui gen.
Rigoare. Şi doar două exemple din volumul de faţă: Cineva
îţi arată carul mare pe cer/ cineva îţi arată carul mic/
cineva te duce să vezi aurorele boreale/ cineva te învaţă
să scrii, să citeşti/ cineva te ajută să recunoşti plantele, să
pescuieşti/ cineva îţi dăruieşte iubire/ mai nimic nu poţi
face de unul singur... (Aerul plin de aer) şi Îmbătrânim
împreună/ pacient şi medic/ în aceeaşi boală/ insistent,
fără speranţe/ îmbătrânim împreună/ autor şi cititor/ în
aceeaşi limbă/ în acelaşi poem/ scris în piaţa cu fumigene…
(Făcuţi pentru moarte). Demonstraţie de poet cu
structură dură.
Structură dură, numită - îndeobşte şi inutil - restrictiv,
masculină. Pentru că Victoria Milescu nu face, sub nicio
formă, paradigmă cu poetesele veacului. Victoria Milescu
are versul asexuat, curăţat de tropi, şlefuit până la albul
osului, coloană vertebrală a gândului şi aripă inimii. Doar
întâmplător acordul gramatical îl face la feminin. Cred că de
dragul mizanscenei alege femeia pentru rolul principal…
pentru spectacol(ul amar al vieţii din realitatea concretă a
cititorului) - că tot vorbeam de… dedublare), ca în Doctorul:
Zâmbesc strâmb/ aşa cum stau dezbrăcată/ în camera de
faianţă/ el îmi cercetează limba, albul ochilor/ îmi
palpează sânul/ cu degete lungi, fine/ aplică pe pielea
mea de găină/ stetoscopul/ pare prins cumva de ritmul/
organelor mele înnebunite/ de pulsul rebel/ faţa-i devine
din ce în ce mai serioasă/ scrie ceva, ştampilează/ vântul
de primăvară smulge din cornier/ perdeaua fluturând ca
un steag alb/ niciun zâmbet pe chipul/ celui ţinut strâns
în braţe ieri-noapte/ nicio sclipire în ochii celui/ iubit cu
fervoare/ o noapte întragă de-o canceroasă.
Remarcaţi finalurile de poem (fie şi numai a celor citate
aici): poemul/ fumează liniştit tot ce am scris…; brusc te
trezeşti/ faţă-n faţă cu însuşi Dumnezeu; femeie/ zăcând
pe trotuar, îmbrăcată sumar/ cu trupul sfârşindu-se în
coadă de peşte… sau iubit cu fervoare/ o noapte întragă
de-o canceroasă. Finaluri în coadă de scorpion. Frumosul,
inocentul poem pe care Victoria Milescu ni-l dăruieşte îşi
întoarce coada şi ne înveninează dulce cu nelinişte, cu gând
pentru altfel, altceva, pentru dincolo de…
Dunărea de Jos
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PLOI SALVATOARE
Octavian MIHALCEA
Poezia lui Adrian Alui Gheorghe poate lua rana din vârful săgeţii. Adrian Alui Gheorghe desfăşoară
valoarea unui tur de forţă prin labirintul inefabilului. Volumul suite imagistice parcă desprinse din universul plastic al
Paznicul ploii, beneficiind de ilustraţiile lui Laurenţiu expresionismului abstract: Şi soarele se naşte dimineaţa
Dimişcă, e rodul incursiunilor prodigioase pe teritorii volatile, ca un făt însângerat/ De dinţii mării. Şi norul e o baltă de
spectaculare. Această atmosferă pictural-abstractă se sânge/ Albastru scurs din piciorul rănit al unei/ Femei
decriptează numai prin acuitatea intuiţiei. Metaforele au care a călcat pe colţuroasele stele.// Rana gurii muşcă
frecvent forma incandescenţei. Evadarea în spaţiul ideaticii din rana mărului./ Rana limbii se împreună cu apa rănită./
luxuriante salvează fragilitatea umană din jocul, de multe Rana pielii înfăşoară rana cărnii mele/ Care s-a agăţat
ori apropiat înstrăinării, propus de o lume ternă: Oamenii cu disperare de oase… (Vânătoarea). Spiritul ludic se
n-au bucurii multe. Trec livizi unul pe lângă altul/ manifestă într-un ostil mediu tăios, acaparant. Spaima şi
Măcinaţi de adevăruri finale. Ceaiul curgea prin mine/ vrajba guvernează vremuri războinice, când Cu ceea ce
prelingându-se/ Direct în cer. Iubirea? Că trebuia să fie ne-a rămas din viaţă/ Dăm nume unei stele care a murit
şi iubirea se prefăcuse/ Într-un spiriduş care îşi rodea demult. (Holograma). Aşa se adâncesc sufletele. Contactul
tacticos unghiile./ Norul din dreptul ferestrei explodase/ cu ,,deşertul” elevează, paradoxal, visele de ieri şi de azi.
Ca un sân cu lapte negru. (Ceremonia ceaiului). Doar jocul, eternul joc ne poate fi speranţă seducătoare. În
Rafinamentul lumii e ascuns după o condiţie mediocră, special atunci când ne aşteptăm mai puţin. Ca o constantă
stăpânitoare. Autenticul se descompune în contact cu ironico-tragică, lumea îi întinde poetului/ covorul roşu la
informul materiei, cu eroziunea infailibilă provocată de timp. plecare/ nu la sosire, ca la atâtea alte ceremonii (…).
Sunt reliefate pericolele condiţiei umane: (…) În interior (Covorul roşu). Zdruncinarea universală ia proporţii
oamenii/ Îşi treceau unul, altuia măştile chipurilor/ Ca nebănuite. Primează mecanismul vieţuirii ,,în răspăr”. Sunt
pe nişte timbre din clasoare învechite:/ e un mod primitiv escamotate cele mai sigure norme, păstrătoarele echilibrului.
de comunicare./ Simţeam dureros slinul de pe cotoarele/ La un nivel superior, ne putem imagina că lucrurile se
Clasoarelor, mi se lipea de pleoape. (Da, îmi place limpezesc, evidenţiind profunde înţelesuri. Valoarea unei
Brahms). Pregnante note ironice însoţesc acest tip de lacrimi poate concura, adeseori, profunzimea oceanului. Pe
fiinţare la limită. Poezia irumpe, sublimare totală a celor sortite lângă neîmpliniri, predomină misterele. E acută senzaţia că
trecerii. Avem senzaţia integrării în universul colajelor toate cele ce odată radiau au fost cufundate în gropi
metaforizate proprii lui Max Ernst. Realitatea e controlată maculante. Contemplăm apusul Vârstei de Aur. Îi urmează
prin intermediul visului, câteodată apropiat chiar de supliciu: triste sentimente care despart: Plăcerile nu sunt multe,/
Aş fi vrut ca toate cuvintele să asculte de mine,/ Acum Multe sunt doar banale repetiţii,/ Cum se repetă
ascult de toate cuvintele/ Biciul lor mă mână din urmă/ anotimpurile, de exemplu/ Şi în loc să ne contopim cu
Îmi rupe din carne/ Ca o reptilă care cântă blues. (Poetul floarea de măceş/ - ca într-o pată din soare - / Noi ne
bătrân îşi declamă faima - 1). Adrian Alui Gheorghe Edgar
pierdemCayce
sufletul printre cuvintele/ Care o descriu,
surprinde şi ipostazele reificării, accentuată dezumanizare. pătându-i petalele. (Femeia din miez de pâine).Până la
Periplul prin lume ia valori iniţiatice. Persistă speranţa trezirii certitudinea celor ce vor fi, trebuie parcurs traumatizantul
entităţilor creatoare, aflate încă într-o stare latentă. Poezia ciclu, cu apăsat iz kafkian, al anilor în mare grabă trecători.
învăluie suprauman unele dureroase stări pământene. Din când în când, ne mai ascundem după cuvinte, după
Sublimă amăgire. Este numită faza accentuată a declanşării muşuroaiele de cuvinte, mai bine zis. Visul rămâne un
expresiei lirice: Cititorul stă la porţile dimineţii/ şi aşteaptă obiectiv predilect pentru poet. Totul e riscant şi gropile
poeziile pe care,/la lumina nopţii,/ poetul le scrie/ cu adânci. Adrian Alui Gheorghe inventariază multiforme stări
propriul sânge,/ cu sângele îndoit cu apă,/ cu vin,/ cu poetice abisale. Concluzia e tranşantă: Cuvântul este
virtute. (Otrava). Obiectele metaforizate îşi corespund întru măsura./ Calculezi, vezi de câte ori încape viaţa ta/ în
speciala reuşită a desfăşurărilor ideatice, adâncind misterul viaţa celui de alături,/ rămâi pe gânduri:/ restul e mai
pe acest traseu geometrizat spre aflarea salvării: apoi mare decât întregul./ Astfel, orice sinucigaş de duzină e
geometrii au zis/ că nimic nu are sânge mai fierbinte/ decât un mare poet. (Cuvântul). Aici nu poate exista abandon.
geometria uite ce carne tremurând a sărut/ are cercul/ Doar rezistenţă. Dramele fac parte, consubstanţial, din jocul
hai, soarbe parfumul unui unghi/ hai, trăieşte emoţia unei supravieţuirii: De asta îţi zic:/ nu te speria, nu apleca
sfere…/ iar undeva neştiut/ ca izvorul în pustiu/ creşte fruntea, nu dezerta./ Rămâi în contact. (Dar lucrurile nu
setea unui punct/ dacă-l atingi vezi moartea/ îi poţi spune se opresc aici).Chiar dacă, nervalian, Soarele negru naşte
bună seara/ sau o poţi întreba/ - o banalitate - / până lumina neagră. Tensiunea onirică poartă la Adrian Alui
unde/ da/ până unde a pătruns omul/ în eternitate Gheorghe speciale implicaţii sufleteşti, dorinţa de a deschide
(Paznicul ploii). Demersul paznicului ploii este de a fi nebănuite drumuri într-un vast circ în care zac sfărâmate
martor beatific în faţa miracolelor vieţii. Poeţii vor fi mereu corăbii. Drumuri spre plâns, spre vis…
Dunărea de Jos
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Ipostaze ale fantasticului în
proza lui Vasile Voiculescu
George BĂDĂRĂU

În teza sa de doctorat, Anastasia Dumitru,
observând dificultatea de a încadra povestirile
într-o modalitate sau alta a fantasticului, propune o
metodologie şi epistemologie a profunzimilor cu trei
subcategorii: a) fantasticul de tip mitico-magic (de
tip tradiţional, caracteristic duratei lungi); b)
fantasticul interior, obsesional (de tip modern, ca
rezultat al teoriei istoriei); c) fantasticul de tip iniţiatic
(perceput ca recuperare a sacralităţii în spaţiul
profan). A fost necesară o nouă lectură din
perspectiva categoriei fantasticului, în care s-a
urmărit evoluţia imaginarului: de la fantasticul de
tip magic, în societăţile tradiţionale cu mentalitate
arhaică, la unul de tip psihologic, când asistăm la
desacralizarea lumii; fantasticul de tip iniţiatic presupune
cercetarea de tip doctrinar sau chiar soteriologică, pe cale
metaforică şi simbolică a consubstanţialităţii om-cosmos.
Autoarea a urmărit traseul iniţiatic al eroilor
voiculescieni şi l-a prezentat, în rezumat, în paginile de
concluzii: 1. homo religiosus, personalitate de tip umană,
cu gândire prelogică (Berevoi, Luparul), omul prezentat în
lumea lui, arhaică; 2. fiinţă de tranziţie, entitate liminală,
cu numeroase conflicte intrapsihice (homo psihologicus:
lupta contrariilor dintre raţional şi iraţional, cu pulsuri
interioare, nevroze, un erou matur, care parcurge
individuaţie, probele iniţiatice), omul este scos din universul
cosmicizat pentru a cunoaşte toate straturile eului (Zahei,
Dionis); 3. după ce trece prin diferite transformări, homo
simbolicus, homo arhetipus redescoperă sensul devenirii:
căutarea totalităţii, a integrării, a Sinelui, a Supraeului (Iţic,
Ilinca, Profira, copiii - simbol arhetipal al originii). Analizând
diferitele ipostaze ale fantasticului, reuşim să desluşim
dimensiunile interioare şi exterioare ale omului aşezat
în mister.
În capitolul Fantasticul de tip mitico-magic au
fost interpretate naraţiunile Lostriţa, Pescarul Amin, În
mijlocul lupilor, Ultimul Berevoi şi au fost relevate
mentalitatea arhaică, mitemele gândirii arhaice, conexiunea
microcosmos-macrocosm, legătura dintre regnuri,
transrealitatea miticului şi magicului, totemism, animism,
diverse ritualuri, practici oculte ale magiei, situaţii limită ale
omului care luptă pentru a-şi salva lumea sa arhetipală. Mai
puţin cercetată, Ipostaza fantasticului obsesional (Zahei
orbul, Lobocoagulare prefrontală) scoate în evidenţă
personajele care parcurg o recentralizare şi remitologizare a
lumii, iar despre Ipostaza fantasticului iniţiatic aflăm din
povestirile Sacul cu cartofi, Revolta dobitoacelor, Lupta
cu îngerul, Ciorbă de bolovani, Toiagul minunilor,
Adevărul, Bunavestire.
Anastasia Dumitru constată că universul
voiculescian nu poate fi explorat cu o singură metodă de
cercetare, vrea să ajungă la homo archetypus şi a construit,

în acest sens, un model creativ interdisciplinar care să
circumscrie un hipersens, tip hermeneutic. În refacerea
universului fantastic a făcut apel la interdisciplinaritate,
studii arhetipale, mitologie, antropologie, a cercetat
„rădăcinile psihologice”, gândirea mitică, prezentă în
conştiinţa colectivităţilor arhaice, studii arhetipale C. G.
Jung, hermeneutica de tip creativ, după M. Eliade. Eroul
voiculescian se află în situaţie-limită, este o instanţă liminală,
pentru că îşi pierde lumea lui arhaică, în care exista o
comuniune între micro şi macrounivers, o legătură între
diferite regnuri.
Pentru a demonstra existenţa ipostazei
fantasticului de tip psihologic (obsesiv), autoarea a pornit
de la cercetările lui Pierre-Georges Castex, care insista asupra
efectului terifiant, şi de la lucrările lui Paul Diel, interesat de
lipsa legăturii cu supraconştientul echivalând cu intrarea
în subconştient, în lumea instinctelor.
În povestiri, V. Voiculescu descrie criza spirituală a
personajelor sale, oamenii care îşi amintesc de arhetip în
momente dificile când este în joc existenţa colectivităţii.
Comportamentul anormal îşi are justificarea în situaţii-limită,
când are loc regresia conştientului în inconştient (obsesii,
stări psihologice, dezintegrarea umanului, egocentrismul).
La nivel individual, teroarea istoriei se resimte în tensiune
psihică, nevroză, dezorientare (status nascens), obsesii în
căutarea inconştientului colectiv, în scenariu mitico-ritualic
ascuns, irecognoscibil, experienţa sacrului prin vise,
dorinţe, obsesii, aspecte ale comportamentului său
(dragoste pentru natură), nostalgii, pulsiuni, distracţii
(lectură, spectacole).
În general, scriitorii de opere fantastice apelează
la simboluri, imagini, scheme, ieşirea din labirint prin
ajungerea la centru, prin totalizare, atunci când fantasticul
îţi dă senzaţia puterii de a depăşi cadrele curente, de a oglindi
esenţa metamorfozelor gândirii omeneşti, iar scopul esenţial
al povestirii fantastice este a doua naştere, de tip iniţiatic
prin cunoaştere. V. Voiculescu prezintă o societate
dezumanizată, omite individul ca personalitate complexă,
individ care ajunge la robotizare, consumism, degradare,
carnavalesc, utopie (Lobocoagulare prefrontală).
Analizând fantasticul de tip psihologic (obsesiv),
autoarea a identificat ca temă necesitatea evadării,
reîntoarcerea spre uman şi existenţa unor simboluri care
deschid lumea şi îl ajută pe omul religios să ajungă la
universal. Odată cu întoarcerea în labirintul istoriei, sufletul
cade în materie, suferinţele dispar în clipa trezirii (anamnesis),
eroii merg spre centru sau spre rătăcire.
Unele povestiri presupun două coduri de lectură.
În viziunea unora, personajul este rătăcit, nebun (Sacul cu
cartofi, Ciorbă de bolovani), iar pentru alţii, aceştia poartă
semnele iniţiaţilor, care decodifică sensurile, acced prin
hierofanii la sacru. Personajul voiculescian are particularităţi
Dunărea de Jos
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(continuare din pag. 27)
deosebite. Reprezintă marginalii societăţii
(ciungi, orbi, ologi, schilozi, oameni fără
căpătâi), nişte cazuri, în situaţii-limită,
complexaţi, marcaţi de dezgust, inadaptabilitate,
indispoziţie, cu sentiment de vină (Schitul de
ceară), evadând din determinismul istoric prin artă
(Sakuntala, Iubire magică, Sezon mort, Fata din Java,
Căprioara din vis).
Mereu sub semnul pasiunii, personajele vor săşi depăşească limitele şi efemeritatea (La pragul minunii,
Revolta dobitoacelor), în povestiri cu finalitate metafizică
şi cosmologică, având funcţie epifanică, existenţială,
metafizică, soteriologică, şi un fantastic obsesional şi
modern atins de teroarea istoriei (Sezon mort).
Folosind, între altele, terminologia lui M. Eliade
(resacralizare, remitologizare), exegeta a evidenţiat
condiţia omului voiculescian rupt de cronotopul arhaic,
singuratic, dornic să se reintegreze în structurile sacrului,
caracterizat prin „deschiderea spre lume” (homo
religiosus), vrea să evadeze din contingent şi să acceadă
spre transcendent, să găsească resurse pentru a renaşte
spiritual (Pescarul Amin), pentru resacralizare.
Fantasticul este generat de o teamă de
necunoscut, de nelinişte provocată de teroarea cosmică,
de conflictul psihologic, de inconştientul colectiv,
dialectica experienţei religioase, când omul, răspunzând
unor chemări misterioase, caută aventura în spirit, călătorie
în absolut, în transcendent.
S-a demonstrat că întoarcerea la origini, căutarea
arhetipurilor (Pescarul Amin) sugerează triumful creaţiei,
lumina, geneza, spiritualitatea (moartea simbolică), marcată
de tăcere, interiorizare, rugăciunea, transsubstanţierea
spre „transcendenţă”, ameninţarea morţii transformată în
act de creaţie.
Proza lui V. Voiculescu, mitică, are funcţie
soteriologică, este o cale de a descifra o lume ascunsă.
Personajul îşi găseşte prin anamneză Sinele, călătoreşte
spre centrul Fiinţei, are deschidere în interior şi exterior,
se cunoaşte pe sine, are cale de acces la realitatea
autentică, la ireal, paranormal, supranatural.
Eroul ex-centric trăieşte într-o lume desacralizată,
demitologizată, golită de fenomene religioase, erou descris
de prozator în experienţe delirante, multiplicitate, alteritate,
ieşire din tipare, iraţional, fără legătură cu Supraeu, cu
transcendenţă, cu sacrul. Pentru el importante sunt
spaimele, obsesiile, pulsiunile, dorinţele, eşec, disperare,
nevroze.
Aşadar, eroul voiculescian, cu predilecţie pentru
anamnesis, are memoria tăcerii transcendentale, trece prin
etapele: homo religiosus, homo sinergeticus, homo
transcedentalis, vrea să se orienteze spre ceva, să iasă
din determinările spaţio-temporale, să fie între două lumi.
În epoca actuală, rezistă ideea globalizării, a satului
universal.

Sanctuarul eternităţii
Cartea semnată de profesoara Gina Moldoveanu,
“Sanctuarul eternităţii”, Editura Zeit, Brăila, 2011, 120 de
pagini, are ţinuta ştiinţifică a unei lucrări din domeniul
folclorului şi valoarea literară a unui eseu, elaborate pe
o dualitate stilistică absolut echilibrată, susţinută şi de
un titlu inspirat şi convingător, ca şi de o copertă
sugest i vă , ven i t ă di n t r-o m it ol ogi e geogr a fi că
românească, Sfinxul carpatin. Volumul, cu alura şi
valenţele unui catalog de colecţie spirituală, este
structurat pe şase capitole: Mitologie populară,
Personaje fabuloase, Festinuri tradiţionale, Filosofia
v orbe lor de duh, Enigme ate mporal e şi Mit uri
fundamentale în spiritualitatea românească, cărora
autoarea le extrage semnificaţiile experienţei şi civilizaţiei
pure, autentice şi relevante, ilustrate şi de numeroase
desene cu o tuşă savuroasă între naivitatea Cimitirului
de la Săpânţa de Maramureş şi curăţenia unui suflet de
copil.
Amplul eseu al doamnei Gina Moldoveanu este
construit pe un palier spiritual, cu o viziune esenţialmente
mitologică, dar într-o dualitate a modurilor de interpretare:
una folclorică şi ştiinţifică şi alta de receptare populară,
actuală, cu pondere în latura festiv-sărbătorească, uşor
demonetizată, descotorosită de aura magică, mistică şi
ritualică.
„Sanctuarul eternităţii” poate fi privită ca o
lucrare din perspectivă monografică, descriptivă şi
morfologică, ca o cercetare a culturii populare în domeniul
etnologiei româneşti, de la „Descriptio Moldaviae” a
membrului Academiei de la Berlin, Dimitrie Cantemir,
domnitorul Moldovei, şi cu contribuţii esenţiale ale unor
folclorişti ca Simion Florea Marian, cu studiile sale despre
mit uri funda m ent a l e a ut oh ton e, pr ecum mit ul
Zburătorului, preluat tematic de Ion Heliade Rădulescu;
mitul Jertfei pentru creaţie, din legenda „Mănăstirea
Argeşului”; mitul pastoral al baladei „Mioriţa”; şi
continuând cu o listă lungă şi convingătoare de personaje
mitologice: strigoi, muma pădurii, stafii, pricolici,
vârcolaci, balauri, joimăriţe, zâne, iele, moroi, staticot etc.
În aceeaşi notă de respect pentru cultura
naţională, ca şi lucrările cercetătorului G. Dem.
Teodorescu despre „datine şi moravuri” ale poporului
român; studiile folclorice ale Elenei Niculiţă-Voronca,
despre „datini şi credinţe” din zona Cernăuţi; ale lui Tudor
Pamfilie, sau Artur Gorovei, vajnicul om de cultură
tradiţională din Fălticeni, despre „credinţe şi superstiţii”,
scriitoarea Gina Moldoveanu a avut tactul şi prudenţa
să păstreze distanţa elegantă şi respectuoasă faţă de
toate speculaţiile comparatiste dintr-un domeniu cultural
vulnerabil prin tulburătoarea sa autenticitate şi prin
unicitatea registrului tematic, în ciuda unor posibile

ANASTASIA DUMITRU – Ipostaze ale fantasticului
în proza lui V. Voiculescu, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
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alternative venite din variantele atât de specifice
caracterului oral şi anonim ale creaţiei populare.
Spre deosebire de alte lucrări de gen, în
„Sanctuarul eternităţ ii”, accentul ca de pe
descrierea personajului mitologic, cu grijă pentru
receptarea din perspectivă artistică, neutră cumva,
cu o viziune globală, nediscriminatorie asupra
unui mit sau altul, despre un personaj fabulos
sau altul, pozitiv sau negativ; pe principiul moral
şi etic al demonetizării omenescului, în cazul
str igoil or, spiri duşil or, solom onari lor sau
farmazoanelor, ori al mitizării morţilor, pentru
m or oi ,
st r igoi ,
zburătorul; şi cu un fel
de pa rtizanat uman
pen t r u
demonii patroni, ursitoarele,
ştima apei, comorile,
Sân-Toader, Sfânta Vineri...
Descrierea, ca mod
de expunere dominant, în
crochiurile mitologice ale Ginei
Moldovean u sun t de o
tulburătoare familiaritate,
ca-n poveştile spuse la gura
sobei , pe un r egist r u de
sonor i t ăţ i
deli ca t e
şi
nostalgice ale pianului în
„Tablouri dintr-o expoziţie” de
Modest Musorgski: „Locul
acesta este populat de zâne şi
zmei, fiind unul al tinereţii fără
bătrâneţe şi al vieţii fără de
moarte, unde timpul nu mai
există, dar rămâne un dor
n est i n s
după
ca sa
pă ri n t ească ” („T ă r âm ul
celălalt”, pag. 20-21). Stilul
naraţiunii sale are savoarea
poetică şi artistică a basmului
t r adi ţ i ona l , cu a ccen t e
etnografice şi lingvistice pentru o lume, şi mitică şi reală,
pe o structură magico-rituală, cu parfum arhaic: „este
prietenul fidel al lui Făt-Frumos, cel care la început era
răpciugos, de nu dădeai doi bani pe el, însă, după ce a
mâncat o tavă de jăratic, s-a transformat într-un armăsar
de o rară frumuseţe” („Calul năzdrăvan”, pag. 29).
Latura cea mai incitantă a prozei mitologice scrisă
de Gina Moldoveanu este că descrie o lume surprinzător
de autentică, în ciuda bizareriilor de tot felul, dar care
pulsează de energii, mai ales unele negative, plesnind de
vitalitate, ca în cazul zmeilor, balaurilor, scorpiei,
căpcăunului. Dar şi o altă lume, pe aceleaşi coordonate
ale mitologiei populare, în contrabalans, în echilibru,
populată de Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, Greuceanu,
Prâslea cel Voinic, şi chiar de Păcală sau Tândală, protejaţi
de o satiră indulgentă şi o ironie tipic ţărănească:
„...deoarece întruchipează isteţimea, ascunsă sub masca

naivităţii, o face pe prostul, dar nu-i deloc aşa, ci ascuţit
la minte, dar se comportă exact pe dos...” („Păcală”,
pag. 49).
Adică, un conglomerat de acţiuni interconectate,
fie din sfera naraţiunii pure, fie din zona personajelor,
care se individualizează cu elemente particulare de sine
stătătoare, dar se şi interferează cu altele până la pierderea
configuraţiei originale, ca în cazul sărbătorilor populare
din zona laică, Mărţişorul, Dragobetele, Caloianul,
Paparuda, Sânzienele (Drăgaica), sau din arealul
mistico-religios, Colindul, Sântandrei, Sfântul Nicolae,
Ignatul, Moş Crăciun, ori a practicilor ritualice de
să rbă t or i
t r a di ţ i on al e,
Pluguşorul, Capra (Brezaia
ori Ţurca), Sorcova, chiar
dacă „Rădăcinile lor sunt
a dân ci , lega t e fi i n d de
obiceiuri de când lumea, când
oamenii se rugau zeilor să le
dăruiască bogăţie materială, în
schimbul unor ofrande aduse
pe
a l t a re
str ă vech i ”
(„Colindul”, pag. 61).
Contrapunctul epic al
prozatoarei Gina Moldoveanu
vi ne di nt r -o i n spi r a t ă şi
decen t ă r econ di ţ ion a re a
cl işeul ui supr a n at ur a l a l
acestor datini, care îşi au până
la urmă un inconfundabil
suport mitologic, pierdut, iar
canonul perpetuării lor se
păstrează, uşor alterat, numai
în virtutea unui automatism
ritualic, colectiv, cu nuanţările
va ri a n t el or din z onel e
folcl or i ce
t r adi ţ i ona l e
r omâ n eşt i, cu deosebi r e
Bucovina sau Maramureşul.
Cu alte cuvinte, mitologia
r omâ n ea scă r ă m ân e o
reflectare, materializată artistic, a concepţiei miticofilozofice particulare, a unei viziuni dualiste despre lume
şi viaţă, a unui existenţialism paralel, lumea pământească
şi tărâmul celălalt, fascinant şi necunoscut, ca un
perpetuu repertoriu de teme şi motive literare, adevărate
şi inepuizabile surse de inspiraţie pentru literatura cultă.
Aşa s-a născut cartea „Sanctuarul eternităţii”,
semn a t ă de scr i i t oa r ea Gi n a Mol dovea n u, cu
ingredientele literaturii beletristice, iar caracterul ştiinţific
al volumului, cu elementele sale de eseu amplu, de lucrare
de doctorat din domeniul folclorului sau de lucrare de
gradul I didactic în învăţământul preuniversitar, fac şi
mai incitantă lectura şi lărgeşte aria cititorilor potenţiali.
Dumitru ANGHEL
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FLOARE DE HAR

Dacă intrarea în vis prin poezie este o
alternativă la îndemnul biblic de a ieşi din lume,
înseamnă că poeţii stau în imediata apropiere a
profeţilor lui Dumnezeu. Viziunea poeţilor asupra
lui Dumnezeu este în primul rând una estetică,
frumuseţea fiind însuşirea lui Dumnezeu cea mai la îndemană
pentru noi în a întelege ce este spiritul, pentru că frumosul partea dinspre inimă a adevărului - este cel
mai departe de natura materială a lumii, are în
el cel mai înalt grad de abstractizare şi în acelaşi
timp cu impactul cel mai mare la omul sensibil,
dându-I acestuia o aură de demnitate rarisimă
a gândirii.
Avem în faţa noastră cartea de
poezie FLOARE DE HAR a poetului Ignatie
Grecu, apărută la Editura <SemnE> în anul
2012, despre care autorul spune că e “o floare,
una mică de tot, dintru acel Rai minunat şi
înflorit al lui Dumnezeu, a cărui nespusă
mireasmă s-a risipit tainic, la nesfârşit, printre
aceste pagini.”. O astfel de floare, într-adevăr,
nu e de găsit decât în grădinile suspendate de
aici, unde toate plutesc: câtece de păsări şi
nori, lună şi miresme de tei, apus şi răsărit
de soare.
Ignatie Grecu este un nume dintre
cele scrise în cartea vieţii literaturii române,
iar constelaţia poeţior îndrăgostiţi de Dumnezeu, din care şi el
face parte, tare mai seamănă cu cerul înstelat! El este ca o albină
care culege mierea din flori, ca un corăbier care, pentru a-şi salva
ambarcaţiunea, aruncă ancora în cerul de pe fundul mării. Prin
transfigurare el întoarce lumea în cuvânt, adică exact acolo de
unde ea a purces.
În continuare voi spune câte ceva despre cele întâlnite
în fiecare ostrov în care-am oprit pe tot parcursul acestei curgeri
atemporale, care este cartea FLOARE DE HAR.
În RUGA POETULUI ÎN ZORI Ignatie Grecu cere lui
Dumnezeu nu bunuri materiale, ci aripi, cu care să urce creasta
zilei dimpreună cu păsările şi, devenit acum numai cântec, de
acolo să-L slăvească neîncetat. Şi ce fel de aripi sunt acestea?
Răspunde Nichita Stănescu: Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite/
cu aripi crescute înlăuntru/ care bat într-un aer mai curat/ care e
gândul. Şi de ce în zori? Pentrucă întâmplarea ce are loc acum este
aceea a trezirii. Ziua începută în zori, prinsă între cântec şi
miresme, devine sfântă pe tot parcursul ei, meritând o-ngropare
unică în splendoarea asfinţitului. Brusc apar rândunelele, ce taie
iute văzduhul, prevestind ploaia, mici suveici ţesând/ prin iţele
nevăzute/ ale văzduhului/ note fugare/ într-o albastră, cerească
simfonie. O simfonie la care însuşi poetul participă, după cum a
spus-o în prima poezie. (RÂNDUNELE) Şi privighetoarea - ce
înger!, ce cântec! - trebuie să fie/ pe undeva pe aici, căci pădurea
nu a îmbătrânit degeaba tot aşteptând-o. (PRIVIGHETOAREA)
Cu cântecul de slavă pe buzele lui, ce străluceşte ca lyra
lui Orfeu, poetul, trecut demult de cresta zilei, este văzut cum
lasă în urmă cărarea sângerândă în amurg, urcând acum vertiginos
printre astre/ pline de dor/ şi de iubire.(POETUL) Metafora
pomului roditor ne iese în cale din poezia ATUNCI. La fel ca
mărul, la a cărui rotunjire atâtea frunze ostenesc, după care o
lumină de sus/ vine, îl umple de vis,/ îi dă duceaţă şi rost, omul în
general şi poetul în special se împlineşte numai în împreuna lucrare
cu Dumnezeu, după care, asemenea fructului, se desprinde de la
sine de ramura vieţii temporale.
Mierla se asociază şi ea la cereasca simfonie ce vine de
la Facere. Această primadonă este asemenea unui viu clopot ce
bate atât pentru un schit părăsit (scaiul smerit), cât şi pentru
catedrala miresmelor/ candelabru imens/ cu braţele pline/ aprinse
de flori, care este falnicul tei. (NU NUMAI )
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Iată-ne în Grădina Eden de dincolo de creasta zilei
metaforă pentru atemporalitate - unde irişi cu multe săbii şi suliţi/
păzesc de aproape/ slăvită înflorirea înaltă/ a unui pom/ fără
nume.(IRIŞI) Aici vorbeşte Dumnezeu: Tăceţi, tăceţi, tăceţi!/ Nu
vedeţi că vorbeşte Domnul?! (TĂCERE)
Numai omu-i schimbător/ Pe pământ rătăcitor, zice
Mihai Eminescu. Şi trecerea noastră/ prin pustia acestei lumi
este umbrită, pentru a deveni suportabilă, de
îngerii-nori/ trimişi de Domnul.(CERUL)
În BRÂNCUŞI apare marele
artist, un călător obosit de cale, cum se
odihneşte, ca un arc de metal/ strălucind/ din
care au zburat toate săgeţile.../ în umbra
Coloanei fără de sfârşit ca la umbra unui
bătrân stejar rămuros, unde multe păsări
cântau/ în văzduhul din ramuri şi care păreau
atât de aproape/ încât îţi venea să le mângâi.
(aluzie la păsările sculptate de el)
Trezirea noastră începe cu soarele
ca o pâine/ bine rumenită. (O NOUĂ ZI) Şi
ne-am bucurat o zi întreagă de gustul acestei
pâini, fără să ne dă seama că am devenit dintro dată liberi. Când am constatat asta era deja
seară./ Sub o piatră lângă drum/ greierii-şi
acordau citerele/ făcând mai uşoară/ durerea
întoarcerii noastre acasă./Lacrima amară
de pe obraz/ ne păru/ atunci/ de mătasă.
(PSALM). Iată casele pe care durerea/ le-a frânt pe toate/ de
mijloc metaforă pentru fragilitatea acestei lumi, devenită aşa
după căderea noastră în păcat. O frunză dacă ar cădea peste ele/
numai o frunză/ nu o stea/ ar intra în pământ cu totul. (NUMAI
O FRUNZĂ) Poetul, după modelul divin, dă viaţă din viaţa lui
cuvintelor, de aceea în urma lui vezi cum merg singure statuile
(STATUIE MERGÂND). Inserarea vine pe ape păşind... lumina
scade murind/ străpunsă de arbori/ în coastă (ÎNSERAREA).Aici,
ca şi în alte locuri, descoperim asemănarea dintre lumea interioară
şi cea exterioară, aceasta din urmă fiind făcută pentru o mai bună
înţelegere a celei dintâi.
În partitura cântării de bucurie a omului liber apar şi
teii, pe a căror mireasmă târziu, spre sreară/ păsările şi, mai ales,
norii/ au ridicat-o la cer/ ca pe sacru trofeu (TÂRZIU SPRE
SEARĂ). Ramurile înflorite care ne mângâie privirea sunt o
metaforă pentru braţele Dreptului Simeon care s-a invrednicit/ la
adânci bătrâneţi/ să poarte/ Prunc, pe Dumnezeu/ rugându-se
Lui/ cu mare glas:/ - Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne!
(RAMURI ÎNFLORITE). Ioana - o taină - a cărei faţă s-a deschis
ca o floare de crin... când i-am spus pe nume. (IOANA). Şi o
altă taină se ascunde în poezia UN PAS , pentru care poetul mă
cheamă: Vino şi vezi! Este aceea a macilor arzând mocnit pentru
care cucul cântă pe-o coastă înverzită de deal. UMBRA PAŞILOR
este poezia în care autorul are viziunea înserării ce vine din paşii
Domnului, a căror lumină o vezi ca o făclie/ tremurând/ la chindie.
ATÂT DE TÂNĂR este dedicată lui Gabriel Turcea,
al cărui mormânt în fiecare toamnă intră/ într-un nor tainic/ de
mireasmă/... Mîna Maicii Domnului/ vine/ şi-l mângâie/ pe frunte
uşor/ din când în când. În eternitate cu toţii suntem tineri. Din
nou ramul înflorit, ce crează senzatia unui alabastru spart, din
care se risipeşte noian de miresme. Şi ce comentariu mai frumos
ca acesta poate fi altul?: Lumina întârzie pe ram/ ca un inel/ al
cărui safir/ îl lusruieşte pururi vântul. (S-A SPART UN
ALABASTRU). Înserarea ca umbră a paşilor lui Dumnezeu apare
şi în poezia ÎN FOIŞORUL INIMII - aluzie la locul Naşterii
Domnului Iisus Hristos. Aici mulţimea de arbori slujind/ în
pridvor de înserare/ sărută necontenit/ urma paşilor Lui/ cu
plecăciuni adânci./ Iar ramuri însufleţite de vânt,/ şuviţe lungi
mirositoare,/ mângâie până târziu/ pământ natal înverzit.
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În SEARĂ DE SEARĂ prin vadul cerului trece îngerul
protector cu sufletul nostru în spate/ plin şi greu de
păcate. Şi aceasta se întâmplă seară de seară, când pomii
se pleacă/ plini de rugină.
ACUM este poemul în care apare o luntre
mică/ de unde am privit/ îmbrăţişaţi/ cel din urmă
crepuscul/ (ce) stă gata să se scufunde/ în amintire, dacă
n-ar fi clipa numită „acum”.
Un alt cântăreţ în această
simfonie a vocilor (şi mă gândesc
acum la Simfonia celor o mie de
Gustav Mahler) este ciocârlia, care
are mereu acelaşi vis:/ să urce,
cântând, munţi de azur/ până la
ultimul cer şi de acolo, în fiecare
plină zi, să sporească văzduhul.
(CU MÂNGÂIERI). Lumina,
Pasărea Domnului, din poemul cu
acelaşi nume, venea plutind/... să
cânte în zori/ în ostrov/ atât de
frumos/ pentru noi/ cei puţini/ şi
umili trecători.
Grădina
Maicii
Domnului este una suspendată,cu lună, cu
pasări , cu miresme de tei. (PE APELE)
Luna pe cer - lacrima lui Dumnezeu - (mă
gândesc la Sonata Lunii de Beethoven) şi
luna în ape, care tăceri de aur sfarmă (GÂND
SUB LUNĂ), este şi pânză de corabie în
poezia anterioară.
MUZĂ ADORMITĂ este o
replică la Frumoasa din Pădurea Adormită a lui Andersen, în care
este pusă în lumină forţa unui sărut din dragoste.
Adiere este peste tot: adierea unui cântec, adierea inimii,
adierea luminii etc., toate stimulând imponderabilul şi evadările
noastre. Adiere de mierlă - un nai aruncat în văzduh (NUMAI
MIERLA) în adierea luminii când ziua aruncă (propriu-i
veşmânt)/ în fugă pe mal/ să se scalde în lacul plin de răcoare al
înserării, când sălciile sunt umbre de pelerini îngenunchind lung
la izvor... Ştia că sunt trist/ şi a venit să mă mângâie, zice poetul
despre mierlă. Poetul era trist pentru că arşiţa verii ca o povară
de foc/ a căzut meteorit/ rupând crengile pomilor./ Trandafirii au
murit./ Săbiile irişilor s-au umplut de rugină./ Scrum este crinul./
... Numai mierla cutează în lumină./ Micuţă Antigonă plângând
la căpătâiul/ fraţilor săi ucişi: crin şi trandafir. Chiar aşa poetul
găseşte până la urmă motive pentru alungarea tristeţii, atunci
când este invocat numele Domnului: Întru necaz m-ai desfătat,
Doamne! Îngrămădirea de metafore este ca aceea a stelelor în
părul răcoros al nopţii, ce adie şi ea ca o speranţă. Şi această
tensiune generalizată se rezolvă spontan la modul măreţ: Deodată,
cu iuţeala fulgerului/ Dumnezeu însemnează luminos şi subţire/
în zigzag, aproape indescufrabil/ pergamentul învolburat al nopţii
în furtună./ O bubuitură colosală cutremură zăvoarele cerului./
Vindecătoare vine ploaia.
Ignatie Grecu - poetul şi preotul-monah, de două ori
ieşit din lume, spre împlinirea voii Domnului, îşi vede propria
poezie ca pe o trecătoare pânză a cuvântului/ pe care s-a întipărit/
ca prin minune/ pentru totdeauna/ chipul Tău, Doamne! Fără să
vrem ne duce gândul la infanta Veronica ce a şters, în drumul spre
Calvar, chipul Domnului, transpirat de durere, chip care a rămas
întipărit pe marama ei - pânză eternă.(POEZIA MEA)
Anotimpurile sunt şi ele prezente cu multă încărcătură
de sensuri. Toamna din eminesciana CE TE LEGENI... este aici
caracterizată prin prezenţa ciorilor, care cu zgomot,/ ca o umbră
zdrenţuită a văzduhului,/ mereu dau târcoale/ oraşului în paragină
(CEL ÎNSINGURAT), în vreme ce iarna arată aşa: Un stol în
zori/ o frânghie-n zigzag/ fâlfâind din aripi subţiri/ atât de negru/
trage din greu/ prin văzduhul curat/ ca pe o corabie la edec/
anotimpul/ plin de pânze,/ de zăpezi orbitoare.(UN STOL). Din
privighetoarea verii numai cântecul ei a rămas - argint plutitor

strălucind/ ca o zăpadă cristalină pe ram. (BINECUVÂNTARE).
În SEARĂ DE TOAMNĂ luna este obrazul de copil al lumii ce
creşte zâmbind din apă, lună care se asemănă tare mult cu aceea
din versul eminescian Răsare luna liniştit şi tremurând din apă.
Iarna se confundă cu primăvara în spatiul atemporal de la Nazaret,
unde un înger cu chiciură pe aripi/ în mână cu o stâlpare înflorită
de crin/ sosi în grabă/ să-i vestească Mariei/ Vestea cea bună:/
bogăţia fragilului ei sân. (ÎNGERUL CU CHICIURĂ PE ARIPI)
Poezia PERLA RUGĂCIUNII ne
aminteşte de cuvintele lui Blaise Pascal
„Doamne, de nu te-aş fi găsit, nu te-aş fi
căutat”. Şi acum Ignatie Grecu: Fulgerul
iubirii Tale, Doamne,/ m-a lovit drept în
inimă,/ făcând să crească/ treptat/ strălucind/
perla rugăciunii. Este surprins aici adevărul
potrivit căruia nu noi L-am descoperit pe
Dumnezeu, ci Dumnezeu ni s-a revelat,
meritul nostru e doar că am răspuns la
chemare.
În CĂTRE POET adie o muzică
ce vine dinspre Cartea lui Iov: Mai întâi/ şi
mai presus de toate,/ cu un cuvânt spus în
şoaptă,/ opreşte să nu încolţească în inimă,/
să nu înflorească/ şi rod să nu dea/ mărul
dragostei !/ dacă poţi !
Frumuseţea este cea mai subtilă
însuşire a lui Dumnezeu, de aceea printre
oameni, cântecul/ uneori/ în loc să apropie/
mai mult înstrăinează. Şi când te gândeşti că
cea mai subtilă parte a frumuseţii rămane
muzica... (LACRIMA MIERLEI). Slavă lui
Dumnezeu că ne-a scos din lume şi ne-a dus în însingurare !
(ÎNSINGURARE).
Numai făcându-L cunoscut pe Dumnezeu poetul poate
veni în întâmpinarea nevoilor propriului popor, salvându-l de la
efemeritate, izbândă pe care nici o altă forţă, fie ea şi politică, nu
o poate realiza. (RĂSĂRIND DIN MARE) De aceea spune
Nichita Stănescu „ Poetul, ca şi soldatul, nu are viaţă personală”.
Fiinţa aceasta aşa de fragilă, POETUL, al cărui cântec aleargă
înflorind universul,... ţine să nu cadă-n abis de-ntuneric şi uitare/
lacrima lumii tremurând suspendată.
Spaţiul Mânăstirii Cernica, unde poetul îşi duce fugara
existenţă, este surprins într-un moment când Înger îngenunchind
la fântână/ ziua aceasta se pleacă. Acum văzdul se prinde în
turle, iar un sunet de clopot se-ngână/ cu dulce bătaie de toacă. ...
Uimite priviri întorc/ spre cerul pur/ înalt ca un vas/ prea plin de
mireasmă - mireasma teilor. (ÎNGER ÎNGENUNCHIND) Teii
ne urmăresc până în amurg în felul norilor de mireasmă, care
pecetluiesc suav tăcere, făcând din anotimpul de vară serafică
adiere - iar vine adierea. (CEL NEASEMUIT)
Vine ROSCIDA LUNA (noapte rourată) - o noapte
presărată cu rouă - roua, garantul vieţii. Noaptea aceasta (aluzie
la moartea trupească) nu este permanentă, căci ea se culcă pe
moale azur.
În CĂLĂTORIE se confirmă versul eminescian (pe
lângă textul biblic cu acelaşi sens): „Numai omu-i schimbător/ Pe
pământ rătăcitor.” Iar lumea aceasta s-a dovedit a fi fost bună
numai dacă drumul spre cealaltă a trecut prin ea. În lumea cealaltă
este numai viitor. Iată cum apare aici relaţia între cele două ipostaze
existenţiale: Corabia casei/ rămâne în urmă/ la ţărmul tău, noapte./
Eu mă îndrept spre zori./ spre zorii altei lumi/ unde oameni
senini/ îşi duc sufletul pe umeri/ ca steaguri de luptă.
Şi în final Ignatie Grecu revine la menirea poetului – de
a face, prin vers, cunoscut pe Dumnezeu: Scrie, rupe şi aruncă
în vânt/ mi-a spus îngerul/ poposind într-o seară/ sub stejar. (Mă
duce gândul la „Daimonul meu către mine” de Nichita Stănescu).
Seara - o vârstă ca toate celelalte - când cristalul începe să
strălucească. (ÎNDEMN ÎNGERESC)

Constantin OANCĂ
Dunărea de Jos
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Nr.127

Cărţi despre care se va mai vorbi…

Filocalia facebook sau în vremea reţelelor de socializare:
Dan Mircea Cipariu – singurătatea vine pe
facebook, Ed.Tracus Arte, 2012.
După lectura manuscrisului, în seara
zilei de 3 septembrie 2012, am găsit cum altfel decât pe facebook? - şi
această postare caldă, proaspătă care
va să zică, atunci, postare pe
„peretele” lui Dan Mircea Cipariu:
„Voi primi de ziua mea de naştere (nota
noastră: 7 septembrie) un dar:
singurătatea vine pe facebook, o
nouă carte ce apare la Editura
TracusArte, în 1000 de exemplare
(preţ: 20 lei), cu 12 desene de Mihai
Zgondoiu, tehnoredactarea lui Florin
Iaru şi susţinerea prietenilor mei
Florentina Andrei şi Liviu Dan
Drăgan. Iată ce am declarat despre noul meu volum: „La 40
de ani viaţa nu are rost cu Coca-Cola şi, mai cu seamă, cu
gândirea devoratoare, motiv pentru care sunt tare bucuros
pentru faptul că de aproape 3 ani sunt ovo-lacto-vegetarian,
împreună cu iubita mea Dorina. Am scris această carte
obsedat de ideea cumplitului paradox pe care îl trăim: avem
comunicare de masă fără comunicare, pierdem sinestezia şi
accidentul metafizic care este descoperirea, pupilă în pupilă,
al lui Celălalt. Mulţi se aruncă în marea facebook crezând că
vor scăpa de singurătate, de dramele şi spaimele interioare.
Trecând această mare a deziluziei-iluziei găseşti şi mai multă
însingurare, şi mai multă înstrăinare. Dacă foloseşti acest
instrument doar pentru relaţii publice, vei putea fi doar un
om pragmatic şi atât!”. Le mulţumesc celor care m-au urat
deja pentru aniversarea de 40 de ani! Dacă nu răspund
imediat pe acest perete virtual, vă rog să aveţi, vorba lui
Caragiale, puţină pacienţă!”
Cuvintele de mai sus ar putea să ne facă să credem
în mod eronat că volumul ar fi strict o critică fenomenologicolirică a reţelei de socializare care în luna august a acestui an
ar fi ajuns la un număr de un miliard de utilizatori, după cum
arată firma de cercetare iCrossing, citată de Thenextweb.com.
Valoarea şi farmecul manuscrisului (la ora când citiţi aceste
rânduri cartea deja a apărut!) nu stă însă în atitudinea
binevoitor critică (scuzaţi oximoronul!), dar, atenţie, nu
inchizitorială vizavi de facebook. Ci, mai ales, în ideatica
complexă şi atmosfera de concert de jazz (inevitabil, ţinând
cont de implicarea în fenomen a sus-numitului D.M.Cipariu),
de poetry performance pe care o degajă firesc textul în
ansamblu!
Ca să fiu reducţionist iarăşi, Dan Mircea Cipariu
împleteşte o altă apoteoză a lipsei de temei a mai tot ce este
prea sau numai omenesc cu fundamentele unei vieţi
spirituale noi (nu ştim ce părere ar fi putut avea un Lev
Şestov sau un Vladimir Soloviov!), poate începând pentru
Dunărea de Jos

autor din acel moment în care a ales să fie ovo-lactovegetarian...
Deşi un regim alimentar poate să fie important,
dar nu neapărat decisiv pentru o
alegere de ordin spiritual, după umila
mea părere! Cert este că la un moment
dat, şi alimentaţia, dar şi respiraţia
nu mai pot fi neglijate pe drumul
perfecţiunii (atât cât este posibilă
omului!) sau pe calea căutării
sentimentului plenitutidinii...
La fel de cert pare a fi că
vremurile în care se scriau cărţi
precum „Poarta Schei nr.4” ori „sunt
eu maria petrarca rilke. adevărata
biografie a mariei dante spinoza”
(cărţi ale lui Cipariu citite de către
subsemnatul, despre cea cu titlul atât
de lung apucând să scriu într-o ciornă, printre altele, că
este „un exerciţiu ludic curajos de virtuozitate şi erudiţie”)
au cam trecut, se pare…
Acum, la 40 de ani (evident că mă refer la autoreferenţialul personaj liric din volumul cu facebook!), Dan
Mircea Cipariu este aproape un călugăr alb în felul său, sau
un fel de creştin zen („simt tot mai mult cum sunt întruparea/
unui călugăr zen/ care caligrafiază cu vârful limbii/ aceeaşi
şi aceeaşi scriptură” - facebook dreams IV), păstrându-şi
nota de romantic probabil incurabil (în 2001 publica „Virusul
romantic…”)…
Este tot în felul său un apostol care cheamă la
„Una Sfântă Calofilă şi Apostolică Biserică Poeticească!”
(facebook dreams XI), cu dogmă pe dogmă călcând…
Cheamă la eliberare, dar nu este o chemare la o sălbăticie (a
bunului sălbatic, un ideal în fond!) à la Christopher
McCandless, cel literaturizat non-fiction de către Jon
Krakauer în „Into the wild”, deşi suntem îndemnaţi la
călătorii spirituale, ci o chemare a bunătăţii, o chemare la
Bunătate (oarecum în atmosfera unor cântece precum
„Imagine” al lui Lennon sau „Let It Be” al tuturor
cărăbuşilor), la căutarea şi acceptarea purităţii, purificării,
toleranţei…
Ştiind cum este să fii învingător (în primul şi în
primul rând învingător este cel care îşi înfrânge propiile
slăbiciuni şi temeri), poetul îşi cântă victoria împotriva
singurătăţilor!
Homer al odiseului rătăcit pe facebook, probabil
ar refuza provocarea vreunei Muze de a scrie epopeea unui
Oedip la fel de rătăcit în reţelele de socializare din toate
timpurile sau, dacă vreţi, atemporale… dar la fel de probabil
ar fi că ar bea cu el o cană de ceai negru cu lapte sau un
pahar de vin alb nobil.
În acest moment poate mă veţi întreba de ce am
ales în titlul cronicii referinţa la „Filocalia… sfintelor
nevoinţe ale Desăvârşirii”… Ei bine, nu ştiu cât de mult pot
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fi înrudite textele, poate am vrut doar să şochez cu
măsură cititorul, poate am fost doar ispitit, dar un
sâmbure de adevăr există deoarece Dan Mircea
Cipariu, între Vis şi Sfârşit (versul acesta, „ultimul
meu simţ e visul”, practic nemetaforic, din facebook
dreams I, mi se pare de o forţă teribilă, în opoziţie
cu o propoziţie a lui Wittgenstein din „Tractatus...”
- de pildă, „Imaginea logică a faptelor este gândirea”
sau mult mai celebra „Despre ceea ce nu se poate
vorbi trebuie să se tacă”) cere „eliberare şi lumină”
(într-un fel de dialog cu Internetul în genere, acest
Mare Frate jinduind la Sacralitate), are nevoie „de
rugăciunea inimii”, consideră că este „timpul pentru
curăţenie şi post”, să lase „la trecut amintirile
dureroase şi prietenii virtuali/ e timpul” să scape
„de invazia biografică/ de ştirile rele/ de fotografiile
care aşteaptă replici radicale”, îşi deschide mintea
să vadă „Steaua Mării/ în locurile cele mai
inaccesibile/ acolo unde numai speranţa în Dumnezeu/ poate
schimba cenuşa în aurul cel mai pur”, dar mai ales vrea să
fie „un vis de purificare”, să călătorească într-un vis de
eliberare, concluzionând a (re?)convertire:
„Hristos este visul pe care îl trăiesc până la capăt/
ca într-un film în care ne cerem iertare/
şi spunem timid/
„răsăritul e numai pentru cei care iubesc fierbinte””
Poate cu o siguranţă frustrantă pentru păcătosul
cel de toate zilele, poate afirma: „sufletul meu devine tot mai
mult o/ LUMINĂ/ care ştie ce şi cum să atingă”, dar el este
un maestru (împreună cu demonul din creierul său, dar şi cu
îngerul acestuia) la deparazitarea vieţii…
Hotărând să se retragă în pustiul vieţii fără de
facebook (măcar sâmbăta seara! Sic! Autoironiile sale, de
altfel, sunt adorabile - par exemple, începutul „scrisorii a
XVIII-a”: „nu simplific/ nu retuşez imaginea de sine/ sunt
cel care râde în fotografiile de 1 ianuarie/ când mă răstorn
cu sania şi dorina îmi pune o mască de zăpadă// fac terapie
cu listele mele de eşecuri/ nu mai ascund nimic din ceea ce
m-a înspăimântat cândva/ puteţi mări chiar acum/ fotografia
din ultima zi a clasei a VIII-a/ când am pantofii stâlciţi stau
strâmb cu o privire ce poate îmblânzi orice brigand// prietenii
din adolescenţă/ îmi scriu pe peretele public că sunt
neschimbat”…), predică în ritm de blues (şi de aceea m-am
mai gândit postmodernist - cum altfel? - la apropieri filocalice
de Antonie cel Mare, Evagrie Ponticul, Ioan Casian, Asceţii
Nil şi Marcu, Isaia Pustnicul ş.a.m.d.), acum, când „iubirea
de celălalt/ creşte tot mai mult/ şi se răsfiră ca o vată de
zahăr pe cer”: „cine e gata de o revoluţie interioară/ va scăpa/
de tot mai mult aur/ de tot mai mult sânge/ de tot mai multă
muncă/ de tot mai mult profit// sufletul meu/ e un loc cu
linişte şi trupuri purificate/ în care comunicăm faţă către
faţă/ viaţă către viaţă/ despre fericirea pe care o lăsăm să ne
scape printre degete” (scrisoarea a XX-a - cartea cuprinde
20 de vise de facebook şi alte 20 de scrisori!)…
Aşa cum scriam, cartea este una şi despre un Sfârşit
(„a doua mea natură e sfârşitul”, acesta are şi o anatomie de

studiat!), sau despre Sfârşit în general („un program
interior”, acolo!), este una de despărţire (de un anumit tip
de viaţă), dar şi una de vindecare, de eliberare ( primul text
din carte se încheie aşa: „universul mă consumă/ până când/
o gaură neagră/ îmi strigă numele/ şi adaugă în dreptul meu:
un om eliberat” iar ultimul text încheie…cartea astfel: „cere
ce vrei să-ţi dau - mă trezeşte din vis vocea tunătoare a
Domnului// scriu fără ezitări şi strategii/ eliberează-mi
sufletul!”) dar mai ales de mărturisire: „în creierul meu nu
mai există/ nici-o biografie/ nici-un cimitir// în creierul meu e
un pământ sfânt/ pentru scris şi vindecare// mă antrenez
pentru ieşirea din labirintul/ care este sufletul meu cel
necunoscut”…
Probabil axele principale ale cărţii sunt „scrisoarea
a VII-a (de Crăciun)” şi cea de-a XVII-a, „sindromul
ierusalim”, unde un „blues” îţi merge la inimă: „stăm cuminţi/
cu nasul lipit de fereastră/ rostogolind din priviri zăpada
care se încăpăţânează să nu cadă// ninge doar în interior/
ca o formă subtilă de linişte”, scrisoare care parcă ar conţine
în rezumat întreaga carte: „sunt pregătit să trec de întunericul
cel mai mare/ cu inima gata de un nou început”;…”îngerii
vin/ sunt pe aici/prin poemul pe care îlintuiesc şi îl trăiesc
până la capăt”… „deschid uşa sufletului/ să intre creştinul
cu sfinţenia în poporul meu de umbre…”… „nu răspund nu
judec nu mai fac ipoteze/ declanşez numai şi numai/ bucurii
interioare”…
Toate acestea şi pentru că „noul creier” al autorului
iubeşte, iubeşte („aici în noul meu creier/ nimeni nu spintecă
pe nimeni//aici în noul meu creier/ nu mai există nici
suferinţă/nici aşteptare”), poate în rând şi la pas cu particula
lui Dumnezeu, departe de visele celor care conduc lumea,
dincolo de antagonismul stradă/facebook, iubeşte întru
poezie (doar a fost sau mai este într-o relaţie şi cu
POEZIA!)…
Bref, intelectualul, cu mijloacele literaturii,
consemnează că la aproape 25 de ani de la căderea zidului
Berlinului, un alt zid/perete s-a ridicat între oameni!
Îndemnând, poate pe ritmuri de Pink Floyd, la o nouă năruire,
mizând pe Iubire („am visat toate scripturile pentru a înţelege
mai bine că există numai un singur cuvânt/ ce poate deveni
lumină/ pentru toţi singuraticii/ pentru toţi scepticii/ pentru
toţi cinicii// IUBIRE”), nu se poate să nu observe că omul
este fiinţa care, sisific, ridică şi doboară ziduri…
Dar mai şi inaugurează muze sau scrie cărţi unde
cărămizile ori pietrele din ziduri îşi au un rost oarecare, ca
„aşa-zis rău” lorenzian ori chiar ca şi rău pur şi simplu
tolkienian ori biblic…
Da, până la urmă „există viaţă şi după facebook!”
Vă spune asta şi un homo facebook moderat!
Şi, în pofida titlului cărţii, culmea, nu prea m-am
referit la „singurătate”, „un cântar care nu minte”, vorba
unui băcan de găsit în carte, „singurătatea”, o altă formă de
iubire, la urma urmelor… Întru care se (pot) exersează (exersa)
„lecţii de privit/ până când întunericul iese din noi ca o
cunună de spini”…
a.g.secară
Dunărea de Jos
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Istorie gălăţeană

Monumentul funerar al lui Constantin Ressu
Despre monumentul funerar ridicat de
gălăţeni în memoria magistratului Constantin
Ressu, tatăl pictorului Camil Ressu, fost primar al Galaţiului
în patru rânduri, deputat de Covurlui, unul dintre întemeietorii
ziarului „Poşta”, nu s-a ştiut multă vreme nimic. Eu însumi,
prin anul 2002, aflând la Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor
Naţionale certificatele de căsătorie
şi de deces ale acestuia, m-am
interesat, pe baza documentelor de
arhivă, la Administraţia Cimitirului
„Etenitatea” de mormântul său, iar
răspunsul a fost că nu este înhumat
aici. Descoperit de scriitorul şi
jurnalistul Victor Cilincă prin
intermediul unui locuitor al urbei,
foarte bun cunoscător al Cimitirului
„Eternitatea”, mormântul a putut fi
văzut şi vizitat ulterior şi de alte
persoane. Starea în care se afla era
jalnică. Obeliscul din marmură, cu
chipul în medalion al lui Constantin
Ressu, era prăbuşit de pe soclu şi
îngropat pe jumătate în pământ şi
gunoaie. Inscripţiile aflate pe el nici
nu mai puteau fi citite de murdare
ce erau. Această situaţie a fost aflată
şi de generalul de brigadă (rtg)
Neculai I. Staicu şi de coloneii Vasile
Manolache Hulea şi Ilie Lungeanu
de la filiala gălăţeana a Asociaţiei
Nationale Cultul Eroilor (A.N.C.E.).
Tustrei au intervenit pe lângă
Primărie, pe lângă directorul tehnic
al ADP, dl ing. Nicolae Zburlea, şi
pe lângă doamna Marieta
Alexandru, managerul general al
Cimitirului „Eternitatea”. Cu ajutorul
acestora, al firmei Vrânceana şi
folosind soluţiile tehnice propuse
de colonelul ing. Vasile Manolache
Hulea, monumentul a fost readus la
înfăţişarea lui iniţială, restaurat şi sfinţit în ziua de 8
septembrie 2011. Un grup de elevi de la Şcoala nr. 34, condus
de profesoara de istorie Mihaela Guţu, a amenajat mormântul
şi a plantat flori. Monumentul este amplasat în parcela 59,
rândul 10.
Primar în patru rânduri al oraşului Galaţi (noiembrie
1886-martie 1897; iulie 1888-septembrie 1890; septembrie
1890-februarie 1891; septembrie 1894-octombrie 1895),
deputat de Covurlui în Parlamentul României (1888-1895),
magistratul Constantin Ressu a fost unul dintre cei mai
cunoscuţi oameni politici din ultimii 20 de ani ai secolului al
XIX-lea. S-a născut la 5 noiembrie 1845 în comuna
Cărăpceşti, judeţul Tutova, azi sat component al comunei
Dunărea de Jos

Corod, Galaţi (1). Provenea dintr-o familie de macedoneni
din regiunea Epirului, stabilită în Moldova la începutul
secolului al XIX-lea. A învăţat la Bârlad şi Iaşi. După
absolvirea liceului lucrează la Cahul ca funcţionar. Se
reîntoarce la Iaşi şi se înscrie la facultatea de Drept, pe care
în anul II o părăseşte, continuându-şi studiile la Bruxelles.
Îşi susţine doctoratul aici şi în 1973
revine în ţară, fiind numit procuror
la Galaţi, apoi avocat al statului la
Huşi, Piteşti, Galaţi. Îşi dă demisia
în 1976 pentru a se consacra numai
avocaturii. În timpul studenţiei, în
vacanţe, a colindat prin ţară cu o
trupă de teatru. A participat la
Congresul studenţesc de la
Mănăstirea Putna din august 1971,
alături de Mihai Eminescu şi Ioan
Slavici (2). La Galaţi, se căsătoreşte
la 28 decembrie 1878 cu Maria
Ionescu (3). Din această căsătorie
vor rezulta patru copii, din care unul
va deveni cunoscutul pictor Camil
Ressu, director şi apoi rector al
Academiei de Arte Frumoase din
Bucureşti, aducându-şi contribuţia
la formarea atâtor generaţii de
artişti plastici.
Ca primar al Galaţiului,
Constantin Ressu a luptat pentru
modernizarea şi înfrumuseţarea
oraşului, pentru dezvoltarea
economică şi social-culturală a
acestuia. S-a preocupat de
înzestrarea oraşului cu pieţe
publice, cu dughene pentru
comercianţi, a sporit numărul
claselor pentru instrucţia şi educaţia
copiilor. În timpul primariatului său
a fost extinsă şi înfrumuseţată
Grădina Publică, s-a făcut Parcul
Municipal, azi Mihai Eminescu, a
fost pavară strada Domnească şi plantaţi teii, a fost pavată
Piaţa Costache Negri, a fost introdus iluminatul cu gaz, a
fost reparat abatorul, a sprijinit acţiunea de ridicare a bustului
lui V.A.Urechia la Liceul Vasile Alecsandri. A fost un statornic
susţinător al construirii căii ferate Galaţi-Bârlad. A fost un
timp preşedinte al „Societăţii „Prutul”, înfiinţată în 1895 cu
scopul de a înlesni cultura naţională pentru românii din
Basarabia, îndeosebi pentru a-i ajuta la învăţătură pe tinerii
de aici. De asemenea a fost un timp director al ziarului
„Poşta”, pe care l-a înfiinţat împreună cu profesorul Moise
N. Pacu la 17 iulie 1880. Important susţinător al şcolii, sub el
nu numai că s-a construit întâia clădire de şcoală ce a fost
ridicată în oraşul Galaţi de către comună, dar a avut idei
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înaintate cu privire la rostul şcolii, la felul cum
trebuie să fie organizată aceasta pentru ca tinerele
generaţii să fie bine instruite. În cuvântul său rostit
la serbarea prilejuită de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
din 29 iunie 1889 declara: „Iubirea de patrie, acest
sentiment care este izvorul atâtor mari fapte, în
şcoală şi prin şcoală se capătă şi se întăreşte; şi
iată pentru ce privim noi toţi şcoala ca o pârghie
care ne va ajuta la puternica întemeiere a
naţionalităţii noastre şi ne va feri de vicisitudinile
pe care le pot aduce vremurile viitoare”(4).
La Galaţi, Ressu a deţinut Fabrica de aburi
pentru obiecte de tinichea şi produse chimice
„Greierul”, premiată cu medalia de aur la expoziţia
din august 1894 de la Bucureşti, şi cu medalia de
argint şi menţiune la expoziţia universală de la Paris
din anul 1900 (5). În Parlamentul României s-a
remarcat prin discursurile
de o deosebită ţinută
intelectuală, clare, argumentate,
care trădau o vivace prezenţă a
spiritului şi urmăreau interesul
naţional. Intervenţiile în
dezbaterile politice denotă
independenţă de opinie. A avut o
poziţie antidinastică în epocă şi nu
s-a sfiit să-i spună regelui Carol I:
„Constituţia prevede a fi pe
tronul ţării un om din carne şi
oase, cu toate simţămintele
româneşti, iar nu un scaun peste
alt scaun. Da maiestate, aşa este,
să te pleci legilor ţării, sau să
pleci”(6). Discur surile sale
parlamentare, articolele vehemente
publicate în presă la adresa
guvernului i-au adus mari necazuri.
În 1895, ministrul justiţiei Eugen
Stătescu i-a intentat un proces
pentru luare de mită. Procesul a durat mult, de la Galaţi s-a
strămutat la Iaşi, unde a fost achitat, dar care i-a zdruncinat
sănătatea. A murit la 4 martie 1896 (7). Prietenii săi, între
care profesorul Al. Niculescu, i-au publicat postum pledoaria
sa la acest proces în cartea „Apărarea mea înaintea Curţii
de Apel Galaţi” (8). (Tipo-litografia I. Schenk, Galaţi, 1896).
Gălăţenii l-au preţuit pentru faptele sale, pentru
contribuţia adusă la dezvoltarea oraşului. Prin subscripţie
publică i-au ridicat un monument funerar, iar în 1905, când
fiul său Camil Ressu, student la Academia Julian din Paris
nu avea mijloacele financiare pentru a-şi continua studiile,
Consiliul Comunal „luând în consideraţi multiplele şi
importantele servicii aduse de defunctul Costache Ressu”
i-a acordat un ajutor bănesc (9).
Pe monumentul funerar din Cimitirul „Eternitatea”,
construit în formă de obelisc, se află un basorelief cu chipul
său în medalion, iar sub acesta este dăltuit următorul înscris:
„Aici zace Const. A. Ressu, decedat în noaptea de 5-6
martie 1896 în etate de 52 de ani, fost în patru rânduri
primar al Galaţiului, noiembrie 1886-aprilie 1888,

noiembrie 1890-septembrie 1894, fost deputat al judeţului
Covurlui din ianuarie 1888 până în octombrie 1895.
Omagiu pentru însemnatele servicii aduse oraşului Galaţi.
S-a pus această piatră de un comitet de cetăţeni cu fonduri
adunate prin subscripţie publică”.
În privinţa datei decesului şi a perioadelor când a
fost primar există unele neconcordanţe faţă de documentele
de arhivă cercetate.
Om cu profunde convingeri democratice, pe care şi
le-a exprimat direct şi energic, el însuşi îndrăgostit de artă
(Camil Ressu, în lucrarea sa memorialistică „Însemnări”,
aminteşte că tatăl său „evadând de la micimile profesiunii
de avocat, de multe ori se refugia în pictură”, Constantin
Ressu rămâne o figură luminoasă de intelectual strâns legat
de Galaţi, care a ştiut să ia atitudine dârză atunci când a fost
în joc dreptatea, aducându-şi din plin contribuţia la
propăşirea economică, urbanistică şi social-culturală a
oraşului în care a trăit.

Corneliu Stoica
Note:
1. Theodor Enescu, Camil
Ressu, Editura Meridiane, 1984, p.
6.
2. Nicolae Petraşcu, Mihail
Eminescu, studiu critic, Bucureşti
„Socec”, 1892; apud Camil Ressu,
Însemnări, Editura Meridiane,
Bucureşti, 2967, p. 19.
3. DJAN Galaţi, Fond Primăria
Galaţi, Registrul stării civile pentru
căsătoriţi, nr. 334/1878, Act de
căsătorie nr. 164, filele 311-312.
4. „Poşta”, nr. 142 (1941), 1
iulie 1889.
5. Descrierea amănunţită a tuturor stabilimentelor
industriale din oraşul Galaţi, Editura Tipografiei Tim.
Nebunelli, Galaţi, 1901, p. 23.
6. Miron Axinte, „Ochire politică asupra elecţiunilor
de deputaţi din ianuarie 1888 faţă cu străinătatea”, în „Poşta”,
nr. 20 (1521), 27 ianuarie 1888.
7. DJAN Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Registrul stării
civile pentru morţi, nr. 686/1896, act nr. 390, fila 198.
8. Tipo-litografia I. Schenk, Galaţi, 1896.
9. DJAN Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 43/1907,
Subvenţia acordată de comună elevilor şi studenţilor, Rola
590. Cererea lui Camil Ressu este înregistrată la nr. 7934 din
14 mai 1905.
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Nr.127

DOUĂ SECOLE CU APĂ DE SLĂNIC
Constantin Adam, Traian D. Lazăr
Începuturile istorice ale staţiunii
balneare de la Slănicul Moldovei stă, ca şi
întemeierea statului medieval Moldova, sub semnul
confruntării dintre legendă şi document.
Legenda ne vorbeşte de „un vânător din cei cu
adevărată patimă a vânatului, serdarul Mihalache
Spiridon, cămăraşul ocnei din Târgul Ocnei” care,
„gonea în anul 1801,” nu un bour precum Dragoş, ci
un cerb. Urmărind cerbul, nu pe o distanţă ca de la
Cuhea la Baia ci, doar pe 18 km. cât sunt între Tg.
Ocnei şi Slănic, „prin valea Slănicului, nelocuită de niciun suflet omenesc şi acoperită cu o pădure seculară,
prin care abia-ţi puteai face drum,” Mihalache obosi.
„Ostenit căzu pe-o stâncă.”
Odihnindu-se pe stânca aflată chiar lângă apa
Slănicului, Mihalache „deodată vede ţâşnind un izvor
din piatră. Apa lasă o urmă gălbuie în calea ei scurtă
până la părâu. Vânătorul gustă dintr-însa cu luare
aminte” şi… îşi dă seama că e apă minerală! Mihalache
„însemnă izvorul prin ramuri de copaci” şi luă „o butelcă
de apă … pentru a supune descoperirea prietenilor săi
din Ocna, spre a fi analizată. Prietenii recunosc că
apa este minerală şi că în străinătate e întrebuinţată
pentru tămăduirea boalelor.”1
Cât de frumos şi atrăgător sună aceste pasaje
în care evenimentele se dezvăluie treptat din întunericul
istoriei şi cât de seacă ne apare informaţia documentară
ce consemnează „descoperirea unui izvor de ape
minerale de către Mihalache Spiridon la 20 iulie 1800.”
Ca să nu mai vorbim de calităţile miraculoase ale
serdarului Spiridon şi ale prietenilor săi, care au depistat
calităţile minerale ale apei, dintr-o privire şi o sorbitură.
Ce anost sună informaţia documentară că, la 1833,
din ordinul generalului rus Kiseleff, protomedicul Zotta
şi farmacistul Abrami au făcut prima analiză a
compoziţiei apei. Iar la 1856, dr. Ludovic Steege şi
chimiştii Schnell şi Th. Stenner au fost însărcinaţi, de
epitropia Sf. Spiridon, să studieze compoziţia şi
proprietăţile apei.2
Aşa că, să ne reluăm periplul pe cale difuză, dar
savuroasă, a legendei. Serdarul „Spiridon pare a fi fost
om întreprinzător”, presupune cel ce a consemnat
legenda. Evident, întărim noi, de vreme ce era
cămăraşul, adică arendaşul ocnei de sare de la Tg.
Ocna. … „Cu nădejdea unui câştig de care n-are
decât o idee nelămurită”, Spiridon Mihalache aduce
Dunărea de Jos

lucrători, „curăţă locul împrejurul izvorului”, iar în timpul
lucrărilor „mai descoperă un al doilea izvor mineral
alături cu cel dintâiu, dar deosebit de acesta la gust şi
la faţă.” De asemenea „mai descoperă în anii 1804 şi
1807 izvoarele Nr.3, 4 şi 5 şi puse totdeodată de se
tăie pădurea spre a se putea pătrunde în acea
sălbăticie. … Neobositul serdar Spiridon izbuti, prin
tăierea pădurii şi spargerea stâncilor, să facă un fel de
drum, pe care oamenii erau în stare să meargă la izvor,
cel puţin călare.”
Răspândindu-se „vestea în ţară că se
descoperise izvoare tămăduitoare de boli,” după ani
de eforturi şi investiţii, am spune azi, veni şi momentul
valorificării lor: „în anul 1812 se iviră cei dintâi bolnavi,
în număr de doi sau trei, care auziseră vorbindu-se de
izvoarele de tămăduire din Germania şi ştiau să
preţuiască folosul adus de apele minerale.” Grija cazării
şi hranei fusese lăsată pe seama doritorilor de ape
minerale. Aceştia veneau cu mobilier, slugi şi bucătărie.
Cât despre medici şi sfaturi terapeutice, nu era nevoie.
Înţelepciunea naturală îi conducea în acel timp pe
bolnavi, ei „beau atâta apă minerală câtă intra întrînşii, şi din acel izvor, al cărui gust îl găseau mai puţin
neplăcut.” Şi, totul ieşi bine: „folosul tras din apele
minerale îi despăgubi pentru toate nevoile ce le
încercaseră; mulţi se tămăduiseră de boli învechite de
ani întregi şi nota bene fără orice sfaturi medicale.”
Renumele apelor Slănicului crescu atât de mult
încât, „în anul 1816 se duse şi mitropolitul Veniamin
Kostaki acolo.” Respectul faţă de înaltul ierarh îl
determină pe serdarul Mihalache Spiridon să facă
pentru mitropolit şi însoţitorii săi locuinţe de vacanţă
din lemn, „cele două dintâi gherete sau case.” În acelaşi
an, serdarul a obţinut aprobarea domnitorului Scarlat
Calimachi să strămute doisprezece scutelnici, ca
locuitori permanenţi pe valea Slănicului (în localitatea
Slănic şi pe drumul spre ea). În 1826, domnitorul Ioniţă
Sandu Sturdza aprobă creşterea numărului coloniştilor
la 27, iar la 1836, domnitorul Mihail Sturdza ridică
numărul lor la 50 şi „îndatori pe antreprenorul băilor să
gătească şase odăi pentru bolnavii fără mijloace.” În
anul 1839 în localitatea Slănic se aflau treizeci şi patru
de locuinţe (ale locuitorilor permanenţi?).3
Pe când noi ne încântăm cu farmecul
legendei, intervine iarăşi duşul rece al documentului
istoric: izvoarele 4 şi 5 nu au fost descoperite în anii
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1804, 1807, ci în 1839. În anul 1820 se găseau
amenajate 40 de camere pentru bolnavi.4
Documentele consemnează şi intervenţia
Fiscului. Mihalache privea băile Slănic, ridicate
prin eforturile şi cheltuielile proprii, drept
proprietate a sa. Zice legenda:„La 1840
stăpânirea i le luă din mână, sub cuvântul că o
asemenea proprietate nu putea fi decât a
fiscului. Nu i se dete nici o despăgubire pentru
cheltuielile şi ostenelile sale; mâhnirea îi scurtă
viaţa, şi descoperitorul izvoarelor de tămăduire
muri la 22 noiembrie 1844.”5 Impresionant, nu?
Cine ar putea rămâne insensibil faţă de o
asemenea nedreptate? Documentele spun însă,
că statul a luat în administraţie băile Slănic în
1845, după moartea serdarului, lovind doar pe
urmaşi în ipoteticele lor drepturi. Că izvoarele
descoperite de Spiridon Mihalache se aflau pe terenul
proprietate a mânăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, în baza
hrisovului de la domnitorul Constantin Racoviţă - 1 ian.
1757;6 că deci, Mihalache a încălcat dreptul de
proprietate al unui sfânt locaş. Trecerea băilor Slănic
sub administraţia statului, a trezit mari speranţe.
„Moldova se bucura. Acum vom vedea minuni, ziceau
sănătoşi şi bolnavi, acum vor înflori băile noastre pe
negândite.” Este o axiomă a legendelor sentimentale
şi atractive faptul că, marile speranţe generează
dezamăgiri pe măsură. Întradevăr legenda noastră
spune că, sub administraţia de stat „de la 1840 până
la 1851, unsprezece ani întregi, nu se făcu nimic.
Slujbaşii … aveau totdeauna alte lucruri mai însemnate
de îndeplinit; locuinţele începură a se dărâma şi nici
chiar scândurile, cele aşa de preţuite până aici, nu se
mai întrebuinţară. Era de prevăzut că, cu acest fel de
îngrijire se vor prăpădi în curând toate locuinţele ce
fuseseră proaste din capul locului. Vodă Grigore Ghica
(1849-1856 nn.) hotărî, dar, să dăruiască băile, unde
se mai descoperiseră încă izvoarele Nr. 6 şi 7, sfântului
Spiridon din Iaşi.”
Iarăşi renăscură speranţele! Averea însemnată
a mânăstirii sf. Spiridon, prezenţa în conducere
(epitropie) a unor capete sfinte, pe lângă laici,
reprezentau premizele unei administraţii corecte şi
eficiente, animată nu numai de obţinerea unui „venit
măricel pe fiecare an” ci şi de „împlinirea datoriei
creştineşti.”
La opt ani după preluarea administraţiei de către
epitropia Sf. Spiridon din Iaşi, diplomatul rus Wilhelm
de Kotzebue căsătorit cu prinţesa română Aspasia
Cantacuzino s-a aflat la băile Slănic Moldova.
Relatarea lui ne clarifică asupra situaţiei staţiunii şi
roadelor noii administraţii. Venind la Slănic pentru cura

de ape, Kotzebue constată că drumul spre staţiune
urma cursul râului Slănic trecând de 42 ori de pe un
mal pe altul. Ajuns acolo „văzurăm mai întâi vreo
douăsprezece case ţărăneşti şi, în sfârşit, şi
stabilimentul pentru bolnavi … O întindere având forma
unui triunghiu neregulat cam aplecat şi înzestrat de
natură cu multe gropi şi multe ridicături - iată curtea;
de jur împrejur se află case sau mai bine zis magherniţe
lungi, cu tavanul jos, cu acoperişul de şindrilă şi cu
ferestre mici de tot; dinaintea casei sunt prispe lungi
sub streşina largă; o uşă mai mult sau mai puţin dreaptă
se află în rând cu alta de care se deosebeşte printr-un
număr; totul are culoarea cafenie, pe care o întinde
vremea asupra lemnului de brad; şi nimic nu precurmă
uniformitatea aceasta decât efectul de lumină
surprinzător adus de şindrilele cele nouă în mijlocul
altora vechi. <…> Urşii şi porcii mistreţi (intră) în
grădiniţele locuitorilor acestor văi şi le strică foarte
des şi puţinul pe care-l pot semăna pe locul lor aşa de
strâmt, (iar) eu însumi ducându-mă în amurgul serii să
mai beau un pahar la Nr.4, am auzit cu urechile mele
un lup urlând la vreo sută de paşi de mine.”7
Intrând pe deplin în epoca modernă, istorisirea
evoluţiei Slănicului e nevoită să părăsească terenul
magic al legendei, dar poate continua pe arealul
documentar. Demobilizaţi de limbajul searbăd al
documentelor, ne vom rezuma a spune că, în pofida
păcatelor administraţiei bisericeşti ori statale, graţie
eforturilor oamenilor săi şi binecuvântărilor naturii,
Slănicul a ajuns tot mai cunoscut pe plan naţional şi
internaţional. S-a îmbogăţit şi diversificat baza edilitară
de cazare, tratament şi distracţie, regele, prinţul
moştenitor şi alte personalităţi importante au vizitat
staţiunea, apele sale minerale au dobândit medalii la
expoziţii internaţionale fiind comparate cu cele de la
Marienbad, Vichy etc.8
NOTE:
1.Wilhelm de Kotzebue, Slănic în 1855, în Gh.
Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, Buc.
1947, p. 400.
2.Marele Dicţionar Geografic al României (ed.
G. I. Lahovary), 1902, vol. V, p.426.
3.W. de Kotzebue, în op. cit. p. 400-401.
4.Marele Dicţionar Geografic, vol. V, p. 426.
5.W. de Kotzebue, în op. cit., p.401.
6.Marele Dicţionar Geografic, vol. V, p. 427.
7.W. de Kotzebue, în op. cit., p.401.
8.Ghidul Slănic Moldova, Iaşi, 1923, p. 1;
Dicţionar Enciclopedic, Buc. 2006, vol. VI, p.449.
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Clepsidra
Stela IORGA
Cosmina simţea că moare, aşa cum stătea deja al doilea cuib în copacii de pe marginea străzii
cu ochii în lumina soarelui de august fierbinte, simţea unde locuia Cosmina, care avea un tei minunat în
cum cuvintele i se adunau pe tăcutelea în simţire şi dreptul geamului ei, unde cloceau păsările veşnicia
se ordonau ca păsările pe sârmă şi apoi mai simţea în micile ouăşoare.
că ceea ce îi spusese Călin niciodată nu va putea
În mijlocul acestei celebrări a vieţii
să uite şi anume „găseşte-ţi pe unul din aceeaşi arie Cosmina simţi deodată că moare, dar moare de-a
geografică cu tine şi pe mine lasă-mă în pace”, asta dreptul, aşa scurt şi fără lumânare la cap sau în
după ce Călin deja vânduse casa veche şi îşi luase mână, când Călin i-a şi indicat zona geografică
una nouă să aibă unde să stea ei doi, adică chiar către care să se repeadă în căutarea ultimului bărbat
ţesuse vise de logodnă şi de căsnicie cu Cosmina şi, după o perioadă de patru ani de suferinţă
o vreme.
Cosmina îl cunoscu omul de
Cosmina fu năucită
lângă ea, un bărbat cu nimic
de viteza şi violenţa loviturii în
mai prejos decât Călin, poate
cele mai bune sentimente ale
chiar ceva mai presus, sexy
ei de femeie îndrăgostită
şi iubitor de femei frumoase
veşnic numai de unul - Călin
care să-l adore şi să-l fure
şi simţi că se înăbuşă la
din ochi, Vlad era bărbatul
început, lumea se distorsionă
perfect să îl înlocuiască o
deodată şi luă forma unei
dată şi o dată pe veşnic şi
clepsidre prin gâtul căreia ea
mult prea plânsul Călin, iată,
trebuia să treacă dintr-o parte
acum venise momentul,
în cealaltă şi încetul cu încetul
Cosmina se simţea ca şi cum
chiar trecu dintr-o parte în
s-ar arunca cu capul înainte
cealaltă fiindcă aşa este inima
în prăpastie, aceasta era
omului nu plesneşte de necaz,
senzaţia pe care i-o provoca
dar Cosminei începu să îi cadă
impetuosul de Vlad, pentru
Foto: Portret de fatã de Al.Pamfil
straşnic părul de ciudă şi de
care viaţa era ca o cursă cu
urletul acela interior pe care
obstacole pe care le putea
nimeni nu îl putea ea auzi când se plimba pe stradă, depăşi cu uşurinţă cu bike-ul lui şmecher, toate se
sau mai ales când păşea în restaurantul unde legau la Cosmina, numai inima zăcea pe podelele
fuseseră ultima oară ei amândoi şi unde Călin băuse trupului ei mută şi striga celălalt nume, până în ziua
o tărie dis de dimineaţă, probabil să îi ajute la lungul când Cosmina s-a privit profund în oglinsă şi a
drum spre înalta noapte înaintea deciziei de divorţ, strigat la ea însăşi „Destul, Cosmina!” şi maestrul
pe care o aştepta de la fosta nevasta.
Timp s-a oprit puţin în loc, Cosmina a scrutat
Nimic nu prevestise în vreun fel necazul ce adâncurile zării dinspre care Călin niciodată la loc
avea să vină peste Cosmina, soarele îşi făcuse vajnic nu se va ivi, şi compuse un scurt cântec de iubire,
datoria faţă de cer şi răsărise, iar apoi apusese cu pe care îl intitulă fie „Loonatics”, fie „Shine On
aceeaşi cosmică constanţă, luna şi ea îi poleise la You Crazy Diamond”, şi cu aceasta Cosmina muri
început pe îndrăgostiţi cu razele ei albe, ca apoi să de tot a treia zi după Scripturi, când toate sunt
se ducă să se scalde în mare, iar păsările îşi făcuseră ceva mai lesne de înfăptuit.
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OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80
SCHIŢE UMORISTICE
Else Michelet (Norvegia)

Cina generalului
Cina generalului e alcătuită din ingrediente
belicoase care au avut întotdeauna mare
trecere chiar şi în vremuri de pace. Agreată
mai ales de colonei, această cină se mai numeşte
şi „Noaptea generalilor”.
Se ia o ţară, se unge bine poporul cu
propagandă şi se lasă să fiarbă în suc propriu (până
crezi că a sosit şi vremea ta). Se
pregătesc masele pentru război dar
se aşteaptă până se separă toată
spuma ofiţerească. Apoi aceasta
e lăsată să se ridice (preferabil
printr-o lovitură de stat). Apoi se
afumă şi se unge constituţia cu
interdicţii.
Se lasă democraţia să
fiarbă la foc mic până se îngroaşă
bine, apoi se separă frumos dreptul
legal de cel moral. (Civilii sunt,
evident, traşi deoparte). Carnea
soldăţească nu se fierbe. Întrucât
e obişnuită să treacă prin foc şi
pară, e mai indicat să fie servită ca
frigăruie. Se taie în bucăţi
convenabile şi se rade bine pe
dinafară; capetele se înfăşoară întro pânză umedă şi se presară cu făină. După
preparare, soldaţii se pun pe farfurie în poziţie de
drepţi şi se încălzesc cu muzică de trompetă,
incitantă prin tonul ei marţial.
Dacă civilii au carnea prea tare, aceasta
se supune la presiune mare, dublată de cenzură,
şi se sărează cu mai multe arestări. Deasupra se
toarnă răcnete impresionante despre patriotism
şi glorii trecute, şi se lasă afară, în ploaia de
gloanţe, toată noaptea. Cei care trag spre stânga

se scot şi se expun unui foc continuu până li se
evaporă cea mai mare parte din rezistenţă. Se unge
armata cu ulei american şi se înăbuşă ce a mai rămas
din rezistenţă cu un bătător prevăzut cu gaze
lacrimogene şi şocuri electrice.
Luptătorii din rezistenţă se toacă bine până
se prefac în carne de tun. La nevoie, se garnisesc
cu câteva grenade de mână.
Satul prăjit se face una cu
pământul şi se umple cu carnea
duşmanilor bine spânzuraţi şi
tăiaţi mărunt. Supravieţuitorii se
ţin la loc întunecat şi rece.
(Gastronomii preferă baia de apă
unei băi de sânge).
Se ia un grup restrâns de
ofiţeri, li se unge pielea cu ajutor
dinafară şi e lăsat să se prăjească
la soare până se închide la
culoare. Apoi se garniseşte cu o
„salată à la NATO”, care se
prepară în felul următo r:
măslinele greceşti se învineţesc
până când adevărul dispare cu
desăvârşire şi se adaugă un sos
„putere şi glorie” condimentat cu
frunze de laur şi „Domnul fie cu noi!”
Cina generalului (sau a colonelului) se
serveşte la masa negocierilor tocmai când trebuie,
adică înaintea unei vizite de stat. Se adaugă saluturi
şi mănuşi albe, alocuţiuni ce susţin cauza alianţei şi
toasturi în cinstea patriei.
Poftă bună!
Traducere de PETRU IAMANDI
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Mitruţ Popoiu
Filme prezentate la Festivalul de film
Future Movie 2012
Cecília Felméri - Minute Infinite /Végtelen Percek
Scurt metraj România-Ungaria 2011, 18 min
Scenariu: Cecília Felméri după nuvela lui János Szántai
Cu: József Bíró, György Honti şi Kata Losonczi
Timpul trece şi trece din ce în ce mai repede. Asta
se constată, parese, o dată cu
scu r g er ea
vârstelor. Cele
deja trecute par să
se fi întâmplat
totodată mai ieri şi
acum o sută de
ani, iar cele ce or
să vină trec şi ele,
rând pe rând,
înghiţite de gaura
neagră a istoriei.
Numai minutele
prezentului rămân
 asta însă doar pentru cei care ştiu să le savureze, lăsând
trecutul şi necufundându-se în caierul încâlcit de proiecte
ale viitorului. Astfel de savuratori sunt eroii din scurtmetrajul tinerei regizoare clujence Cecília Felméri, doctori,
asistente şi pacienţi ai unui spital oarecare. Aici minutele
prezentului nu sunt însă aşa de puţine precum ne-am
imagina. Minutul dragostei, pauza de cafea a altuia, cu
ghicitul destinului, gustul unei prăjituri-surpriză şi cu
hrănirea porumbei, interconectate dau naştere acelor minute
infinite. Diversitatea modului trăirii clipei este singura
realitate care sfidează moartea, ale cărei bătăi de aripi se
simt în adierea fiecărui moment. Un fel de a spune: trăieşte
acum, că nu ştii dacă mâine va mai fi.
Cecília Felméri a mai regizat scurtmetrajele Cucul /
Kakukk (2008) şi Mátyás, Mátyás, / Matei, Matei (2010),
participând la festivaluri internaţionale de film precum cele
de la Varşovia, Locarno, Mar del Plata, Leipzig,
„Transilvania” de la Cluj, precum şi cel naţional de la
Budapesta şi a câştigat deja peste 20 de premii.

Interviu
cu
Cristian
Peppino

Ioan Cărmăzan - Oul de cuc/ România 2010, 57 min
Scenariu: Titi Popescu, după nuvela „Fuga” a Rodicăi
Ojog-Braşoveanu; Cu: Bogdan Dumitrache, Gabriel
Spahiu şi Rudy Rosenfeld
Cinematografia autohtonă numără pe degetele de
la o mână filmele de acţiune de după
89. Cu atât mai
puţine sunt cele în care, vrând-nevrând, privitorul va pactiza
cu personajele negative, doi evadaţi - fără să ni se spună
Dunărea de Jos

cum  din închisoare şi hăituiţi
neîncetat de un serviciu mult mai
competent decât doreşte să
arate.
Filmul Oul de cuc al lui
Cărmăzan surprinde la început viaţa singuratică a lui Tase,
un garderobier de teatru care ascunde pe Mitu Suveică, un
interlop obişnuit cu viaţa de închisoare şi de
mai multe ori evadat. Curând apare şi un al
doilea scăpat, profesorul Vasile Dragu,
condamnat la 15 ani, aparent pentru o crimă.
Tandemul aproape imposibil al celor doi
fugari - unul ignorant şi uşor la mânie, dispus
în orice moment să-şi repete faptele
reprobabile, dacă acest lucru se impune, iar
altul un intelectual cam scump la vorbă şi
uneori posac, dar şi gentleman uneori când
chiar nu se recomandă - pare să funcţioneze
de minune în situaţii de urmărire prin oraş,
prin păduri de munte şi, în final, pe plajele de
la Costineşti. Patru ochi se păzesc mai bine
decât doi, crede Suveică, iar taciturnul
intelectual îi dă dreptate. Un joc de-a şoarecii şi pisicile
începe să se impună, devenind o rutină, nelipsind trădările
şi micile surprize care nu lasă publicul să lâncezească.
Totuşi devotamentul
ciudat al profesorului
faţă de un pierde-vară
începe să îşi facă
efectul, iar suspiciosul
Suveică, mai devreme
trădând
fără
remuşcare, mai pe urmă
„mirosind” capcanele
ca un detectiv, începe
să creadă şi în zâne.
Fu gă r e a l a ,
care la un moment dat
părea să nu îşi mai
găsească
rostul,
încetează undeva întro cherhana la marginea
mării - cine îşi mai
închipuia că încă mai există pescari de felul acesta, în afara
celor din deltă? Aici se descoperă toate, ca în serialul
englezesc popular după revoluţie, „Povestiri cu sfârşit
neaşteptat”.
Pentru publicul obişnuit cu mulţimea efectelor
speciale şi cu excesul de figuranţi, Oul de cuc al lui Cărmăzan
ar părea un film cu prea puţine condimente. Pentru cei
familiarizaţi cu naturala convieţuire dintre teatru şi film, deja
o tradiţie pe la noi, curgerea acţiunii va fi însă una care fură,
iar minutele de vizionare vor trece cât ai zice peşte.
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Cronica amatorului… de cArte şi de alte arte
„Trăiri” şi meta-trăiri
Sediul de pe strada Labirint nr.1,
al filialei SE a Uniunii Scriitorilor din România
(USR) s-a deschis în seara de 16 august şi
plasticienilor, cu ocazia primului vernisaj
oficial deschis aici, în Sala „Virgil Mazilescu”.
„Trăiri”, cea de-a treia expoziţie
personală a Victoriţei Truţă (a absolvit, în
anul 2000, Şcoala de Arte de la Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”. A deschis prima
expoziţie personală în 2003, la Galeria Mon
D’Art, iar doi an mai târziu, încă una, la Magazinul
Winmarkt), studentă în
anul terminal la
Facultatea de Arte a
Universităţii „Dunărea
de Jos”, a adunat în
public
plasticieni
recunoscuţi, elevi la
Arte, oameni de cultură
în general.
Au prezentat-o pe
tânăra speranţă (foto 1,
de la stânga la dreapta)
gazda, poetul Corneliu
Antoniu, preşedinte al
filialei USR, sculptorul
Liviu Adrian Sandu,
fostul ei profesor la
Şcoala de Arte, înainte
de Facultate, poeta Simona Toma, caricaturistul şi pictorul
Florian Doru Crihană. Caricaturistul şi-a retrăit emoţiile
primului său vernisaj, la Bancorex care, a amintit el cu umor,
a dat apoi faliment (de altfel, tema era tocmai falimentul
băncilor!).
Compoziţii, portrete, naturi statice, peisaje – mult
lirism, culoare, filosofie chiar - una dintre lucrări se
intitulează
„Copacul gândurilor” -, în ciclul „Rugăciune”,
3
„aproape” - după cum au fost aşezate - o serie de trei
tripticuri sepia, religiosul, ca şi în lucrarea „Catedrala din
Galaţi”, predominând… La fel în „Autoportret” (foto 2),
subintitulat „Lumea mea”, unde un vitraliu (poate de
biserică) şi o icoană o străjuiesc pe artistă, îmbrăcată într-o
ie, semn al purtării cu drag în suflet a sentimentului
românesc al fiinţei…
În căutarea unei cromatici cât mai diverse,
experimentând spaţialitatea în diverse moduri, oscilând între
expresionism, abstract, suprarealism, încercând şi reuşind
în arta portretului şi a autoportretului, Victoriţa Truţă
promite… Fire aparent contemplativă, Victoriţa Truţă pare
acorda o mai puţină importanţă dinamismului sau scenelor
care presupun mişcare, compensând însă prin iscusinţa
desenului sau căldura expresiei şi prin ludic moderat…

În construcţia portretelor ştie să introducă o notă
de mister care îl provoacă pe privitor la dialog cu opera,
„Bianca” monalisând-silabisind o posibilă întoarcere la o
Renaştere, cândva, cumva, prin mijloace post-moderne…
La „Thomas Nathan” poate chiar o ispită a fantasticului ne
sugerează o poveste à la Edgar Poe, Borges ori
Mircea Eliade…
Interesant jocul întrepătrunderii în acelaşi tablou
al alb-negrului cu colorul, precum
în „Fructe”, menţionatul
„Autoportret” sau „Reîntoarcere”
(foto 3), ultima lucrare poate cea
mai ambiţioasă din această
expoziţie memorabilă de 24 de
lucrări de pictură şi pastel realizate
în ulei pe pânză. În „Reîntoarcere”
se meditează asupra condiţiei
femeii, atât din punct de vedere
istoric cât şi metafizic, greutatea
Materiei
spunându-şi
„necuvintele”, obligând-o pe
Victoriţa Truţă să aleagă aproape
o întoarcere la bidimensionalitate,
la sugerarea condiţiei basoreliefare a existenţei umane,
raportate la lumea sacră, care ne aşteaptă sau nu… mai mult
decât tridimensional.
Iubitoare şi a altor arte, evident a literaturii,
onorează şi „cuvintele”, nu numai prin alegerea sediului
Uniunii Scriitorilor pentru expoziţie, dar şi printr-un tablou
intitulat „Rădăcinile cuvintelor se înalţă” unde, parcă, se
întrevede o schiţă de portret a poetului Eminescu…
„Mă simt sufocată când nu pictez”, mărturisea
autoarea cândva, care a fost premiată, la o sesiune de
comunicări ştiinţifice studenţeşti, pentru lucrarea „Pictura refugiu sau împlinire”... Şi într-adevăr lucrări precum „Pod”,
„Copaci vitraliu”, „Copacul gândurilor” şi „Început” surprind
tensiuni şi rezolvări ale problemelor condiţiei umane,
printr-o continuă aspiraţie spre înalt, spre mai bine, bun şi
mai frumos… Poate spre o întoarce la şi o împăcare cu
natura, acest de nemăsurat dar al Divinităţii.

a.g.secară
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Tecuciul are monografie

A apărut, în sfârşit, după lungi şi
aseptice petractări între cei care se puteau angaja
în realizarea unui astfel de proiect cărturăresc,
monografia Tecuciului. Am înţeles c-au fost
unele discuţii între autori în legătură cu titlul. În
fond, e vorba de o monografie. Fireşte, părerile
sunt împărţite şi nu ne propunem să raliem la vreuna din
ele. Orice monografie derivă din precedente mai mult sau
mai puţin izbutite şi tinde spre un lucru perfect. Or,
precedentele anterioare ale lucrării au fost atât de anemice
şi de şubrede sub aspectul ţinutei ştiinţifice c-a trebuit să
se ia totul de la capăt. Nu spun că n-au existat încercări
anterioare, ci doar că ele, încercările ce s-au făcut în timp,
poartă pecetea diletantismului şi improvizaţiei. Ele nu puteau
constitui, cum nici n-au constituit, temelii solide şi
testimoniale pentru reconstrucţia recentei ediţii. Că nici nu
trebuiesc eludate complet, este evident. Ba chiar ne-am fi
aşteptat ca autorii, mai cu seamă cei ce şi-au asumat
responsabilitatea diviziunilor istorice, să dialogheze mai mult
cu aceste precedente, să ralieze sau să respingă afirmaţiile
antecesorilor, în baza dovezilor identificate şi
certificate bibliografic.
O lucrare cu ţinută şi cu pretenţii ştiinţifice începe
cu stabilirea structurii (a compartimentelor) şi a bibliografiei
pe fiecare capitol. Că nu s-a procedat aşa o dovedeşte chiar
comoditatea compartimentării monografiei - o divizionare
îmbătrânită care nu se mai foloseşte de multă vreme în
lucrările de istorie. Autorii puteau arăta mai multă
receptivitate amplelor dezbateri privind manualele
alternative de istorie şi puteau prelua câte ceva din
epistemologie structurii lor, chiar dacă sub aspectul
conţinutului rămân discutabile. Problemele istoriei, astăzi,
nu mai sunt tratate sub forma conceptualizată. Din acest
punct de vedere doctrina liberalismului, spre exemplu, este
mai importantă decât frecvenţa revenirilor la putere a
partidului condus de Brăteni. Or, transplantând această
metodologie în planul cercetărilor locale, observăm că
monografia Tecuciului conţine numeroase pagini albe,
omisiuni care defavorizează specificul tecucean şi nu
onorează colectivul redacţional. Menţionăm câteva: - Şcoala
de aviaţie de la Tecuci şi importanţa ei în ansamblul
aeronauticii româneşti; - Academia de la Ţigăneşti şi
înrâuririle ei în mentalitatea arealului tecucean; - Şcoala
normală ca instituţie publică formativă; - Spectrul politic
tecucean. Partide şi lideri politici locali; - Mişcarea
cercetăşească, jertfă şi candoare adolescentină; - Cum au
salvat ceferiştii tecuceni oraşul de la dezastru în anii primului
război mondial; - Toponimia locală şi spiritul endemic; Publicistica tecuceană ca sistem cardio-vascular al spiritului
local; - Polşevizarea Tecuciului - o patrirhalitate fracturată;
- Spiritul tecucean între reverie şi memorialistică.
Mai sunt şi altele. Chiar aproximativ formulate ele
trebuiau să se regăsească în structura lucrării. Cineva, căruia
i-am arătat decalogul acestor absenţe, a avut o tresărire
nereţinută de contestare a întregului travaliu: „D-le, mi-a
zis, dar cu asemenea lipsuri la cheie nu se mai justifică nici
cuvântul monografic înscris pe copertă”. Nu-i împărtăşesc
opinia. Lucrarea are destule alte calităţi care-o recomandă
ca pe o lectură stenică, delectabilă şi folositoare.
Nu ascund că în particular, în discuţiile libere pe
care le am cu diverşi confraţi, reproşurile mă vizează şi pe
Dunărea de Jos

Nr.127

mine franj, direct şi neprotocolar. Trebuia să fi prevenit şi
să-ţi fi spus părerea atunci când se pritoceau lucrurile, nu
acum când lucrul este isprăvit. De ce n-ai pus umărul şi n-ai
participat efectiv la realizarea monografiei?
Ce să răspund? Că n-am fost invitat să-mi aduc
bruma mea de oportunitate? Că există printre noi un grămătic
care rezolvă - şi acum şi mai demult - problemele culturale
ale oraşului după nivelul său? Cât priveşte părerea mea
despre monografie, despre ceea ce ar trebui să cuprindă,
am făcut-o de mai multe ori, public şi răspicat. O lucrare de
asemenea natură nu se alcătuieşte în fiecare an şi-ar fi fost
cazul ca elaborarea ei să se fi împrejmuit cu mai multă veghe
şi răspundere cărturărească. Lucrarea a însemnat un efort
financiar de 80 de milioane de lei, care sunt banii
contribuabililor şi aceştia au tot dreptul să se intereseze de
eficienţa cheltuielii lor. Repet, nu spun că nu s-a realizat un
lucru bun, ci doar că, de s-ar fi renunţat la vanităţi şi la
patimi bolnăvicioase, s-ar fi putut realiza un lucru mai bun
şi mai bine structurat. Istoria unei localităţi nu este
constituită numai din participările ei la momentele de vârf
ale istoriei naţionale (Unirea, Războiul de Independenţă,
Primul şi Al Doilea Război Mondial) ci din fluxul neîntrerupt
de viaţă, din reacţiile comunităţii la provocările vremii, din
neodihnele spiritului. Important, spunea Sartre, nu este ceea
ce a făcut istoria din noi, ci ceea ce am făcut noi din ceea ce
a făcut istoria din noi. Or, tocmai faptele de viaţă endemice,
micile obstinaţii cu încărcătura lor semnificaţională, care au
marcat într-un fel sau altul devenirea tecuceană lipsesc din
această lucrare. Istoria unei localităţi nu este istoria
naţională în mic, într-o alveolă geografică, ci pulsul ce s-a
adăugat istoriei naţionale. Până la urmă, funcţiile
organismului naţional depind de activitatea şi de buna
funcţionare a fiecărei celule din structura sistemului. Din
păcate, actiivtatea colectivului ce s-a angajat într-o astfel
de lucrare (lăudabilă şi deontică) n-a fost asistată de o viziune
de ansamblu, de un instrumentar bibliografic minimal, de o
aşezare în coeziune a factorilor. Aşa stând lucrurile, nu ne
Explozie
lirică
mai surprinde că multe
din diviziunile
monografiei sunt
marcate de schematism, de diletantism, de locuri comune,
de absenţa extractului semnificaţional.
Cel puţin pentru perioada istoriei moderne şi
contemporane a lucrării, sursa principală a documentării
trebuia s-o constituie consultarea publicisticii tecucene,
singura care cărăuşeşte câte ceva din cotidianitatea vieţii
locale. Spre surprinderea noastră, nici unul dintre autori nu
probează că s-a racordat la acest flux de informaţii, că le-a
consultat şi interpretat în toată semnificaţia lor. Doar în
câteva rânduri, în compartimentele semnate de Şt.
Andronache apare numele revistei „Freamătul”, dar
menţiunea este restrictivă şi insuficientă. Cred în subţirimea
şi superficialitatea capitolelor ce răsfrâng perioade istorice
mai noi se explică şi prin eludarea surselor publicistice. Dar
despre precaritatea mijloacelor bibliografice utilizate încă
se mai poate vorbi. Este surprinzător că Gina Negruţ, care
vorbeşte despre oraşul Tecuci în anii primului război
mondial, nu face nici o referire la paginile memorialistice
semnate de matematicianul Octav Onicescu, detaşat aici în
zilele frontului. Reputatul om de ştiinţă ne-a lăsat relatări
preţioase despre oamenii şi suferinţele oraşului la acel ceas
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DICŢIONAR
- Artişti plastici gălăţeni (65)
MANEA-CÂMPEANU, Mariana pictor. S-a născut la 14 august
1970, în Tecuci, judeţul Galaţi. A
absolvit Academia de Arte
„Luceafărul” din Bucureşti, clasa
profesorului Teodor Moraru,
promoţia 1999; Licenţă pictură,
Universitatea Naţională de Arte
Bucureşti (1999); Master pictură,
Universitatea Naţională de Arte
Bucureşti (2007); Doctorat în Arte
vizuale, Universitatea de Vest
Timişoara (2008). Este membră a
U.A.P.R. Expoziţii personale:
2002, Galeria „Galla”, Bucureşti;
Centrul de Cultură Palatele
Brâncoveneşti de la Mogoşoaia,
Galeria Cuhnia; 2003, Galeria
Căminul Artei Bucureşti; 2004,
„Umbra satului”, Galeria Artis
Bucureşti; 2005, Galeria de Artă
Orizont Bucureşti; 2007, Centrul
de Cultură Platele Brâncoveneşti,
Mogoşoaia, Bucureşti; „Tradiţie,
treceri, orizont”, Galeria Căminul
Artei, Bucureşti; 2009, Centrul
Comunitar Evreiesc, Bucureşti;
Centrul de Cultură Arcuş,
Covasna; 2010. Centrul de Cultură
Arcuş, Covasna; Primăria
Mioveni, Argeş; Centrul de
Cultură Mioveni, Argeş.
Participări la expoziţii tematice:
„Accente”, Galeria „Apollo”,
Bucureşti (1999, 2000);
„Propuneri”, Teatrul Naţional,
Bucureşti (1999); „Semnele anului 2000", Galeria
„Apollo”, Bucureşti (2000); „Milenium”, Salonul de
artă, Bucureşti (2001). Participări la expoziţii
colective: Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău
(2000); Salonul de artă contemporană, sala
„Brâncuşi”, Palatul Parlamentului, Bucureşti (2000);
Bienala Naţională „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ (2001);
Salonul bienal internaţional de desen, Arad (2001);
Concursul Naţional de Artă „Nicolae Tonitza”, Bârlad
(2001); Salonul Naţional de artă, Bucureşti (2001).
Distincţii: Marele Premiu, Salonul de artă „Atitudini
contemporane”, ediţia a II-a (2009); Premiul pentru
cea mai apreciată expoziţie de pictură a anului 2009,
Centrul de Cultură Arcuş, Covasna (2009). Lucrări
ale sale se află în colecţii de stat şi particulare din
România, Belgia, Canada, Cipru, Elveţia, Israel, Italia,
Olanda, S. U. A.

În demersul său artistic, Mariana
Manea-Câmpeanu este preocupată de
explorarea câtorva teme, cărora MariaMagdalena Crişan le găseşte sorgintea
în „zona structurilor naturale, sau sunt
arhitecturi imaginare, construcţii mentale
care nu produc o poveste, ci se nasc şi
trăiesc în vizual”. Elementele concrete de
la care iniţial porneşte suferă metamorfoze
în procesul elaborării, luând forma unor
structuri împinse până la abstract.
Pictoriţa construieşte pe spaţii mari, ştie
să le stăpânească, să asigure ansamblului
o dinamică bine ritmată. Jocul subtil al
volumelor alternează cu suprafeţe vibrate
cu rafinament, paleta cromatică este
bogată. Uneori, artista apelează şi la colaj.
Reţeaua de linii ce străbate suprafaţa
tablourilor urmează o geometrie bine
articulată.
Satul românesc, perceput ca depozitar al
unei străvechi civilizaţii, a constituit
subiectul principal al tablourilor artistei
din ultimii ani, întemeiate, aşa cum însăşi
mărturiseşte, „pe o experienţă acumulată
în imensa activitate de cercetare”
finalizată în teza de doctorat.
Aprofundând lumea satului cu valorile ei
materiale şi spirituale, pictoriţa aduce în
lucrările sale motive „nu cu intenţia de a
le descrie, de a popula spaţiul plastic cu
aceste prezenţe simbolice ale culturii
populare, ci din dorinţa de a pătrunde pe
această cale într-un orizont de idei şi
sentimente de mare profunzime, dar care
în lumea contemporană sunt împinse la
uitare”. Aşa se face că pragul, masa, scaunul, vatra, incinta,
fereastra, furca de tors, fântâna, stâlpul, şopronul, crucea
etc. apar în compoziţii de mare sensibilitate, în care linia
desenului şi culoarea îşi dau mâna într-o fericită logodnă.
Mariana Manea-Câmpeanu construieşte cu minuţiozitate,
imaginile ei au viaţă, vigoare şi coerenţă, fiind rezultatul
unui discurs inteligent, sensibil, bine fundamentat şi
susţinut de artistă.
Bibl.: Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă
Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani,
vol. V, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2003; Valentin Ciucă, Un
secol de arte frumoase în Moldova, Editura Art XXI, Iaşi,
2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor
frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi,
2011.

Paginile 43, 44,realizate de Corneliu
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„8 muzeografi - plasticieni”
Deschisă în trei săli de la parterul
Muzeului de Artă Vizuală, expoziţia „8
muzeografi-plasticieni” prezintă lucrări de
pictură şi sculptură semnate de angajaţii acestei instituţii
care sunt artişti plastici şi activează fiecare pe funcţia de
muzeograf. Aceştia sunt: Gheorghe Andreescu, Eduard
Costandache, Mihaela Lefterache, Gheorghe Miron,

Alexandru Pamfil, Liviu Adrian Sandu, Anca Tofan şi
Mariana Tomozei-Cocoş. Deşi sunt colegi de foarte mult
timp, ei abia acum expun toţi împreună în cadrul muzeului la
care lucrează.
Unele dintre lucrări am avut prilejul să le vedem şi-n
alte expoziţii personale sau colective, organizate la sediul
instituţiei sau la Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, altele
figurează în premieră. Gheorghe Andreescu populează
simezele cu mai multe grupaje de tablouri realizate în ulei,
reprezentând peisaje, naturi statice şi compoziţii pictate în
cheie expresionistă, dar şi în spiritul unui postimpresionism
practicat de artist după întâlnirea cu peisajul unic al
Balcicului. Figurativul său se bazează pe forme clar
exprimate, cât mai apropiate de datele oferite de realitate,
transpuse într-o cromatică sobră, marcată de preponderenţa
culorilor închise. Colegul său, Gheorghe Miron îşi menţine
felul de a picta în maniera pictorilor renascentişti („Păcatul
păcatului”, „Cupidon”, „Roşu”, „Joc”) cu care ne-a
familiarizat în unele expoziţii personale deschise la Galaţi,
Bucureşti, Bacău, Tg. Jiu şi Constanţa, însă în două tablouri
de dată recentă, de mari dimensiuni („Octombrie”, „Un
copac cu flori”), abordează un stil ce aminteşte de
impresionism, de pictura divizionistă. Ambele trădează o
sensibilitate deosebită la elementele naturii, la acţiunea
luminii. Pensulaţia este fărâmiţată, supunându-se totuşi
unei arhitecturi realiste. Atmosfera este poetică, iar lirismul
devine debordant. Deşi tablourile impresionează prin
monumentalitate, prin construcţia lor meticuloasă, îl
preferăm totuşi pe Miron renascentistul, creatorul unor

tablouri în care aduce un vibrant elogiu frumuseţii feminine,
echilibrului şi armoniei.
Despre lucrările Marianei Tompzei-Cocoş, intitulate
„Rod”, „Semne în timp”, „Cupolă însorită”, „Albul
coloanelor”, am mai scris şi cu alt prilej, remarcând interesul
pe care-l manifestă artista pentru istorie şi pentru valorile
ce pun în evidenţă existenţa unor civilizaţii care s-au
succedat de-a lungul timpului. Acum, elementul de noutate
îl prezintă peisajele „Lan în Finlanda”, „Saint-Lizier, Franţa”
şi „Lumină aurie”. Ele sunt compuse cu mai multă
spontaneitate şi au semnificaţia unor impresii de călătorie
în Occident. Culorile sunt proaspete şi vii, atmosfera este
tonifiantă.
Credincioasă Pop-Art-ului, Anca Tofan aduce în
expoziţie şase tablouri de o deosebită acurateţe, înfăţişând
forme vegetale şi florale, precum şi chipuri de păsări şi
oameni. Compoziţia acestora nu este încărcată, imaginile
sunt foarte aerate şi par decupate pe fundalul ecranelor
suporturilor de pânză. Cromatica este expresivă, are
sonoritate, predomină galbenul, albul, roşul ternar, negrul,
albastrul, oranjul şi verdele. Materia picturală este răspândită
uniform, în mase compacte, de mare fineţe.
Referindu-ne la sculptură, reţinem în primul rând lucrările
lui Alexandru Pamfil: „Rapsod”, „Portret de fată”,
„Şezătoare”, „Rege pe tron”. Toate patru înscriu în spaţiu
forme şi volume echilibrate,
din care se observă
preocuparea atentă a
artistului pentru portret,
pentru
sondajul
în
psihologia personajelor.
Mult mai preocupat de
incursiunile psihologice se
dovedeşte Liviu Adrian
Sandu
(„Adoraţie”,
„Scroage”,
„Pictorul
Gheorghe
Miron”,
„Războinic”). Realizate în
teracotă, portretele sale se
individualizează prin
rigoarea şi expresivitatea
modelajului,
prin
sinceritatea artistului faţă de statura clasică, pentru care şia făcut un adevărat ţel al existenţei lui artistice. Lucrările
realizate din materiale neconvenţionale de Mihaela
Lefterache („Rochie fără sfârşit”) şi de Eduard Costandache
(„Pasăre a secolului XXI”) se remarcă prin ingeniozitatea
formelor configurate în spaţiu şi prin dezinvoltura cu care
au fost create.
Remarcând, ca şi directorul muzeului, domnul Dan
Basarab Nanu, că nici unul din cei prezenţi „nu seamănă
unul cu altul”, expoziţia celor opt muzeografi demonstrează
că aceştia nu sunt numai foarte buni organizatori ai
manifestărilor altora, ci şi artişti aflaţi în plenitudinea forţelor
creatoare, ale căror lucrări, fie de pictură, de grafică sau de
sculptură, sunt în stare să dea măsura personalităţii lor
complexe. Îi mai dorim şi altă dată împreună pe simeze!
Castelul zburator, acvatinta, 620x760 mm
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Tecuciul are monografie

continuare din pag. 42
de istorie furtunoasă. Şi mai este surprinzător că - autorul volumului de versuri “Poeme cu îngeri”, a lui Mihai
autorii fac frecvente referiri la Ghidul Tecuciului care Ganea - autorul volumului de versuri “Protocol la Nistru”, a
este o carte pirat, că sunt toate cărţile lipsite de prof. Ţau Ion, etc. Figurează în schimb alte “personalităţi”
ISBN. D-l Andronache face parte din sistemul celor care nu au şi cine ştie de vor avea vreodată volume. Celălalte
cu răspunderi în problemele protecţiei cititorilor şi- omisiuni (Sergiu Adam, Florea Vasile, autor a două volume
i de mirare că practică şi încurajează aceste manevre de publicistică, Nicolae Staicu, Călugăriţă Angelica,
Smaranda Brăescu) întregesc paleta neîmplinirilor care
insalubre.
Monografia consacră un număr important nu-l onorează pe autor. Nu mai spun de marile absenţe,
de pagini (peste 50) personalităţilor tecucene. E dintre care nemenţionarea lui Costache Negri mi se pare
puţin, adică suficient doar pentru o inventariere cea mai mare nedreptate.
Anomalii întâlnim şi în compartimentul artiştilor
aproximativă, nu pentru o abordare analitică. Dar
ceea ce surprinde cel mai mult este inexistenţa unor plastici, unde este omis numele pictorului Ion Crăciun, deşi
criterii ferme de abordare fie şi statistică. E adevărat, are peste 30 de “personale” la activ, câteva organizate chiar
autorul acestui capitol operează cu criteriul la Tecuci. Despre Lucia Gologan ce să spun? Figurează ca
cronologic şi cu cel problematic (scriitori, generali, sursă bibliografică, dar i se interzice accesul în prundul
istorici, sportivi etc.) dar, în prealabil, trebuiau elevaţilor.
Să conchidem. Faptul că am insistat mai mult asupra
lămurite alte imperative algoritmice:
- Noţiunea de „personalitate tecuceană” neajunsurilor conţinute în monografia Tecuciului nu
răsfrânge numai oraşul Tecuci sau şi pe cei din perimetrul anulează prima impresie, aceea c-avem de-a face cu o lucrare
fostului judeţ abuziv desfiinţat? Lucrarea îi tratează de-a utilă, importantă şi referenţială pentru viitoarele tentative.
Ea nu mai trebuie scrisă, ci rescrisă cu completările şi
valma şi nu cred că este bine.
- Cine poate aspira la această recunoaştere (de revizuirile ce se impun. Am scris aceste rânduri nu dintr-o
personalitate?) Care este elementul de consacrare şi de prejudecată demolatoare, ci din insatisfacţia faptului că s-a
operare concretă? o carte, în cazul scriitorilor? Dacă da, ratat un moment favorabil de realizare a lucrului împlinit şi
lucrurile sunt încurcate rău de tot pentru că figurează ca bine făcut. Orice monografie reclamă periodice adăugiri şi
“personalităţi” unii autori de articole ocazionale şi lipsesc reformulări. Dar, chiar şi cu rezervele exprimate, o
alţii care, de bine şi de rău, sunt autori de carte. Este cazul recomandăm cu căldură tuturor celor încercaţi de gânduri
scriitorului Cezar Cristea, a poeţilor Iancu Huzum din Corod bune pentru oraşul în care trăiesc.

La închiderea ediţiei

I. Necula

GALAŢII
AMINTIRILOR
NOASTRE

Colecţionarii gălăţeni Ilie Negrea, George Milea, Costel V.Gheorghiu, Florenţiu Tanascov, Alexandra Munteanu şi Bogdan
Brînzan au organizat expoziţia de fotografii şi cărţi poştale intitulată „Galaţii amintirilor noastre, 1955-1989”, deschisă pe faleza
Dunării, de Sfânta Marie. Sprijiniţi de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional (director Cătălin Negoiţă, foto 2),
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, Primăria Galaţi, Teatrul Dramatic şi Asociaţia
pentru Ecologie şi Turism „Pro Eco Tour” şi nu în ultimul rând de jurnalistul Angela Ribinciuc de la Viaţa liberă, cei şase
colecţionari le-au oferit gălăţenilor posibilitatea de a vedea un grupaj de 200 de imagini înfăţişând Galaţiul în a doua jumătate a
secolului XX, dar şi de a degusta bere, bragă, precum şi produse de panificaţie care au respectat reţetele de dinainte de revoluţie. Vă
mai amintiţi de corăbioare?
Bogdan Brînzan, iniţiatorul proiectului (foto 1), a mărturisit la vernisaj că ideea organizării acestei expoziţii i-a venit după
ce a postat pe profilul său de Facebook (Blocul Ţiglina este nick name-ul său) imagini cu Galaţiul copilăriei lui, care s-au bucurat
de un ecou nesperat. Au mai luat cuvântul George Milea, Cristian Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie, care a precizat că este
prima expoziţie de cartofilie organizată la Galaţi dedicată celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut, Dan Basarab Nanu, directorul
Muzeului de Artă Vizuală. (foto şi text:a.g.secară)
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EPISCOPUL
MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU,
PĂRINTE AL ORFANILOR
Pr. Eugen Drăgoi
Primul chiriarh al Episcopiei Dunării de Jos,
înfiinţată la 17 noiembrie 1864, a fost Episcopul
Melchisedec Ştefănescu (1823-1892), nume sonor în
ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, personalitate
ecleziastică providenţială, ctitor al acestei eparhii, pe
care a condus-o vreme de 15 ani
şi căreia i-a conturat o clară
direcţie de afirmare în viaţa
bisericească şi socială a zonei.
Biografia acestui mare
ierarh este impresionantă şi
asupra rolului său în viaţa Bisericii
româneşti din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea s-au scris
foarte multe volume şi studii1; din
această perspectivă apare ca un
ierarh privilegiat. Atenţia de care
s-a bucurat însă n-a fost
conjuncturală, ci s-a datorat
exclusiv calităţilor sale de ierarh
complet şi de slujitor dăruit al
Bisericii Ortodoxe, de împlinitor
smerit al Evangheliei, dar şi de
pionier al multor direcţii de
acţiune, de care au beneficiat nu
doar eparhiile de la Dunărea de
Jos şi Roman, la cârma cărora
s-a aflat vreme de aproape trei decenii, ci întreaga
istorie a Bisericii naţionale de după el.
A fost un ierarh cu o largă orientare, înţelegere şi
deschidere către aspectele contemporane lui, cu o
dorinţă sinceră de a-şi pune întregul potenţial cu care
Dumnezeu l-a înzestrat în slujba Bisericii şi a
semenilor.
Dincolo de statura-i uriaşă de arhiereu, cărturar
şi patriot, Episcopul Melchisedec era preocupat de a
întrupa în viaţa sa cuvântul mântuitor al Sfintei Scripturi.
„Iubea copiii. Ajuta pe şcolarii silitori. Era un om
cinstit, sincer, modest mai presus de toate, de
caracter, un om de convingeri. Ducea o viaţă
sobră, cumpătat la hrană, simplu la îmbrăcăminte,
neobosit la muncă”, nota unul din biografii săi2. La
rândul său, părintele Ioanichie Bălan, incluzând în
Dunărea de Jos

binecunoscuta lucrare Pateric românesc pe
Melchisedec Ştefănescu, sublinia despre marele ierarh:
„O deosebită grijă purta… pentru văduve, pentru
orfani şi pentru ţăranii săraci, pe care îi miluia
după putere şi îi mângâia cu cuvinte părinteşti…Pe
elevii săraci şi silitori la
carte episcopul îi întreţinea
personal la seminar, iar pe
alţii îi primea ca bursieri.
Mulţi din ucenicii săi care
au făcut seminarul la
Roman au ajuns renumiţi
preoţi, misionari, profesori
şi episcopi” 3 .
Într-adevăr, Episcopul
Melchisedec a iubit copiii şi sa aplecat cu dragoste de
părinte faţă de orfani şi
văduve. Iconomul Constantin
Nazarie, făcând în anul 1924,
cronica celei de-a 32-a
comemorări a morţii acestui
providenţial ierarh, scria un
lucru
surprinzător:
„Răposatul a dorit ca pe
mormântul lui să se joace
copilaşii,
a
căror
nevinovăţie ne aminteşte nevinovăţia şi curăţia
îngerească“ 4 .
Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos păstrează
multe mărturii inedite ale dragostei evanghelice a
episcopului Melchisedec faţă de văduve şi orfani, din
perioada cât a păstorit la Ismail şi Galaţi.
Un fapt autentic, necunoscut până acum în
biografia sa, ni-l arată pe distinsul vlădică ocrotitor de
orfani. Ceea ce vom relata în continuare s-a petrecut
la Galaţi, înainte de înfiinţarea Episcopiei Dunării de
Jos, când Melchisedec Ştefănescu era locţiitor de
episcop la Episcopia Huşilor, eparhie care avea în
jurisdicţia sa canonică şi judeţul Covurlui (astăzi Galaţi).
Între anii 1861-1863 primul din cele două
protopopiate ale judeţului Covurlui a fost condus de
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protopopul Gheorghe Budescu 5 . Acesta
fusese anterior profesor la Colegiul din Bolgrad
(Basarabia), solicitând în septembrie 1858 să
fie numit preot la biserica din colonie, ceea ce
episcopul locotenent de Huşi, Ghenadie Şendrea
Tripoleos încuviinţează6. Din scurta sa păstorire
ca protopop la Galaţi se păstrează, între altele,
o scrisoare oficială către Melchisedec
Ştefănescu, locţiitorul de episcop al Huşilor, prin
care solicita intervenţia eparhiei pentru scutirea
dascălilor de „darea şoselelor” şi returnarea
sumelor plătite de aceştia anterior, „spre a nu
rămânea bieţii oameni păgubaşi şi totodată
asupriţi în faţa legilor statornicite”7.
La 8 iulie 1863 municipalitatea gălăţeană
consemna că „iconomul Gheorghie Budescu,
fostul protoiereu al Despărţirii I din acest
judeţ, după o suferinţă de boală s-au săvârşit din
viaţă în luna trecută iunie şi acum, în zilele acestea
se ştie că de asemine s-au săvârşit din viaţă şi soţia
sa“. De pe urma celor doi au rămas un băiat
(Gheorghe) de 12 ani şi o fată (Victoria) de 11 ani.
Municipalitatea hotărăşte ca băiatul să fie trimis spre
„creştire şi învăţătură la unul din internatele ţării“
iar fata la „internatul şcoalei de orfeline de aice”
(adică din Galaţi, n.n.)8.
Trei luni mai târziu după moartea protoiereului
Budescu soseşte în Galaţi arhiereul Melchisedec
Ştefănescu, pentru a târnosi noua biserică ridicată în
Galaţi, între 1857-1863, cu hramul Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena. Ceremonia sfinţirii s-a petrecut în
ziua de 3 septembrie 18639. Cu acest prilej, ierarhul
cunoscând tragedia familiei protopopului Budescu,
precum şi hotărârea municipalităţii referitoare la soarta
celor doi orfani, nu rămâne insensibil faţă de această
tristă întâmplare şi ia hotărârea de a se ocupa personal
de creşterea şi educarea fiului protopopului decedat.
La 7 septembrie 1863 Protoieria Despărţământului
I Galaţi comunica municipalităţii că odată cu „venirea
Prea Sfinţiei Sale, locotenentul de episcop Huşului
în acest oraş, au luat sub patrimoniul său pe
băieţelul numitului repausat“ 10 . Într-adevăr,
episcopul Melchisedec Ştefănescu a avut grijă de fiul
preotului Budescu în perioada cât a suplinit Eparhia
Huşilor şi, la numirea sa ca episcop locotenent şi titular
al Episcopiei Dunării de Jos, l-a luat cu el la Isamil,
înscriindu-l ca elev în acest oraş. Tânărul, care se
numea ca şi tatăl său, Gheorghe, s-a îmbolnăvit şi se
pare că a fost trimis la Galaţi, spre a fi tratat de către
vestitul medic Aristidi Serfioti11, episcopul însărcinând
pe slujitorii bisericii Sf. Nicolae din Galaţi, catedrala
oraşului, să poarte grijă de el. Din nefericire, tânărul a
murit la la 8 august 1866, în casa nr. 13 din „ograda

bisericii Sf. Nicolai”, str. Dicianu (Galaţi), în vârstă de
15 ani. Preotul Anastasie Frimu şi cântăreţul bisericesc
Alexandru Lucănescu de la această biserică sunt
martori la „decesul elevului Gheorghe Budescu (15
ani), domiciliat în Ismail, fiul lui Gheorghe
Budescu, răposat, preot, şi al Elenei“12 .
Această inedită mărturie biografică se adaugă
celorlalte dovezi cunoscute ale vieţuirii evlavioase şi
iubitoare de semeni a episcopului Melchisedec
Ştefănescu, a cărui personalitate duhovnicească este
în atenţia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în perspectiva unei viitoare canonizări.

Note:
Cei interesaţi de amănunte pot găsi referiri
bibliografice despre episcopul Melchisedec la pr. prof. dr.
Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ed. a
doua, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 484-485.
2
Pr. Gh. Vlad, Episcopul Melchisedec, în rev.
„Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 1-2, 1952, p. 79.
3
Protos. Ioanichie Bălan, Pateric românesc, Editura
Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1990,
p. 477.
4
Revista „Biserica Ortodoxă Română“, anul 42, nr.
6, iunie 1924, p. 372.
5
Despre numirea ca protoiereu a preotului Gh.
Budescu vezi Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale,
Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, dosar nr. 43/1861, f.
115. Semnalat de dl Cristian Dragoş Căldăraru, directorul
Muzeului de Istorie din Galaţi, căruia îi mulţumim şi pe
această cale. Postul de protoiereu se ceruse pentru preotul
Leon Lovin. Vezi Idem, dosar nr. 1/1861, f. 2,4,7.
6
Arhiva Episcopiei Huşilor, Fond Dosare Generale,
Pachet 13, dosar nr. 49/1858, f. 39.
7
Idem, Pachet 25, dosar nr. 80 /1862, f. 187.
8
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, Galaţi,
fond Primăria Galaţi, dosar nr. 19/1863, f. 46 şi 54.
9
Econ. I. C. Beldie, Schiţe istorice asupra judeţului
Covurlui. Contribuţiuni, Galaţi, 1925, p. 11; Econ. Ludovic
Cosma, Istoricul bisericei şi parohiei „Sf. Împăraţi“ din
Galaţi (1857-1927), Galaţi, 1927, p. 27.
10
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale,
Galaţi, fond Primăria Galaţi, dosar nr. 19/1863, f. 85.
11
Despre acest medic vezi Mariana-Delia Pohrib,
Doctorul Aristide Serfioti (1828-1905). Un destin în slujba
comunităţii gălăţene, Editura Muzeului de istorie Galaţi,
Galaţi, 2012.
12
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale,
Galaţi, Colecţia registre de stare civilă comunală, Primăria
Galaţi, morţi, dosar nr. 14, 1866, f. 151.
1
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REVISTA

Luna octombrie
cuprinde
programele cu
proiectele:
MEMORIA – Proiecte: Revista „Dunărea de Jos”, Cubul
critic „OBLIO” , Clubul umoriştilor”VERVA”, “Galaţi, oraşul
scrie, oraşul citeşte”- editare cărţi poştale cu personalităţi ale
Galaţiului cultural, CD-uri, DVD-uri, pliante etc.
ROGVAIV – Proiect: Seri culturale ale etniilor (concerte,
spectacole)
VISIO - proiecte: Arte Vizuale, Arta Fotografică, Artele
Spectacolului
MEGAPOLIS „cArtESENŢE”- publicarea celor mai frumoase poeme ale
unui autor gălăţean (vol.9)
CLEPSIDRA- Proiecte: FILANTROPIA(concerte)
POMUL VIEŢII- Proiecte: Tezaur etnofolcloric, Casa Satului,
Valori autentice ale culturii populare tradiţionale
SATUL DIN NOI- Proiect: Tânărul şi tradiţia strămoşilor
RO-ETHNOS- Proiect: la români de sărbătoare - Şezătoarea,
Sărbătorea Cântecului şi Jocului Horincean
PĂMÂNT ŞI SUFLET- Proiecte: Sărbătoarea recoltei
DOINA COVURLUIULUI - Proiect: Perla Dunării

Am revenit la... Tematici!
Numărul 128 va avea ca temă

România, citeşte-mă!
Numărul 129

Facebook
Numărul 130
Cum vă petreceţi Sfârşitul lumii?

Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunărea de Jos Galaţi pot fi aflate pe
pagina web a instituţiei (http://www.ccdj.ro/) ori
pe adresa de facebook Ccdj Galati. Adresa
on-line a revistei şi arhiva parţială se găsesc
pe aceeaşi adresă web.
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LANSAREA CELUI DE-AL OPTULEA
VOLUM AL COLECŢIEI
CARTESENŢE

Foto 1

ALBUM FOTO

BLAJ

INSTALLATION:

MONICA
TURCU
Foto 2

2

Foto 1: Monica Turcu şi Paul Blaj; Foto 2: Sergiu Dumitrescu înmânând “cartea uriaşă”...

Desantul scriitoricesc tecucean la Foişorul de pe Faleză:
Paul Blaj, Tase Dănăilă, Eleonora Stamate,
Vasile Sevastre Ghican şi Petru Dinvale
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