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La „Belle Pub” a fost
lansată cea de-a patra carte
din colecţia de proză
CartEsenţe, „Oraşul de
teracotă” de Octavian
Miclescu, lansare însoţită de
dezvelirea instalaţiei de artă
realizate de către Ionuţ
Mitrofan. La lansare au luat
cuvântul, pe lângă cei doi
sărbătoriţi, Octavian şi
Ionuţ, Florina Zaharia,
iniţiatoarea proiectului,
Sergiu
Dumitrescu,
directorul
CCDJ,
scriitorii Ion Avram şi
Victor Cilincă…
Va urma volumul al
XVI-lea din colecţia de
poezie, semnat de Cristian
Pavel, unul dintre „capii”
Revoluţiei lirice de la Galaţi,
după cum spuneam în altă
parte.
(text şi foto: a.g.secară)

RONDEL

În acest
număr, poeme
de Georg Trakl
la pagina 46, în traducerea lui
Petru Dincă

Risipit e al zilelor aur
A serii culoare albastră şi brună:
Gingaşul flaut azi nu mai răsună,
A serii culoare albastră şi brună
Risipit e al zilelor aur.
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...mă străduiesc să câştig, întotdeauna
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INTERVIU CU DOMNUL
CĂTĂLIN NEGOIŢĂ, director al
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi
Domnule
Director,
pentru
începutul discuţiei noastre, vă rog să
prezentaţi cititorilor revistei „Dunărea de
Jos” câteva repere ale carierei
Dumneavoastră profesionale.
Am absolvit Liceul de Filologie – Istorie
din Galaţi, în anul 1982 şi am urmat cursurile
Facultăţii de Istorie şi Filosofie, din cadrul
Universităţii Bucureşti, studii încheiate în 1988.
După 2 ani „de profesorat la Şcoala Generală
din Băneasa, judeţul Galaţi, în 1990, am ocupat,
prin concurs, postul de redactor la cotidianul
local Viaţa liberă. Am activat la departamentul
Cultură, iar din anul 1991 am devenit şeful
departamentului Politică şi totodată, editorialist
la acest cotidian. În 1999 am intrat în media
audio-vizuală, la postul regional de televiziune
Express, unde am fost pentru un an director de
programe şi, apoi, director general. Din 2001 am
început colaborarea cu Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, iar în 2002
am ocupat, prin concurs, postul de lector universitar la
specializarea Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării.
Din anul 2007 sunt doctor în Ştiinţe istorice. În
octombrie 2010, în urma unui concurs, am fost instalat
în funcţia de director executiv al Direcţiei pentru
Cultură Galaţi.
Ne cunoaştem de foarte mulţi ani şi pot
afirma în cunoştinţă de cauză că ai exersat o mare
diversitate de preocupări: profesor de istorie şi
profesor de jurnalism, jurnalist în presa scrisă şi
jurnalist de televiziune, administrator de
televiziune şi, de câţiva ani, manager al culturii
gălăţene, autorul unor apreciate cărţi de istorie
etc. Cum de aţi reuşit să intraţi în „pielea”
fiecărei profesii/funcţii? Nu credeţi că v-aţi
pulverizat energiile în detrimentul unei
profesionalizări de vârf într-un anumit domeniu?
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boală care a intrat în nomenclatorul Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii: dependenţa de muncă. Cei care
mă cunosc ştiu că nu mă despart niciodată de agenda
în care am notate o sumedenie de probleme pe care
trebuie să le rezolv. Aceasta este, în permanenţă, o
provocare şi mă străduiesc să câştig, întotdeauna. Cât
priveşte „pulverizarea”, pot răspunde foarte simplu:
încă din copilărie am fost pasionat de jurnalism şi de
istorie, iar preocupările mele se înscriu tocmai în aceste
orizonturi. Şi mai cred că pendularea între mediul
academic şi presă (care e mai apropiată de realitatea
cotidiană), îmi face bine, pentru că nu mă cantonez
într-un turn de fildeş.
Ai publicat două reuşite lucrări despre
Cadrilater: „Ţara uitată-Cadrilaterul în timpul
administraţiei româneşti în perioada 1913-1940”
şi „Între stânga şi dreapta. Comunism,
iredentism şi legionarism (1913-1940)”. De ce
despre Cadrilater?

Acum doi ani am citit un articol despre o nouă
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De fapt, sunt trei cărţi publicate, prima dintre
ele, Pactul sărutului, referindu-se la un subiect ce
ţine de relaţiile internaţionale din perioada interbelică.
Am abordat subiectul Cadrilater pentru că reprezenta,
la acea vreme, un teritoriu virgin; din motive ideologice,
istoricii se feriseră, în perioada comunistă, să scrie
despre modul ciudat în care România înglobase
această regiune. De ce atâta discreţie, după căderea
comunismului? Nu mi-au plăcut niciodată cărările
bătătorite de alţii. Am căutat subiecte netratate în
istoriografia românească. La fel s-a întâmplat şi cu
Pactul sărutului. Iar Cadrilaterul avea un soi de aură
misterioasă, un amestec de Asie şi Europă, care mă
fascina. Mă bucur că Ţara uitată a fost, după spusele
celor de la Librăriile Humanitas, un best seller, după
cum mă bucură aprecierea regretatului Gheorghe
Buzatu, care a afirmat că această carte este cea mai
bună lucrare pe tema Cadrilater, apărută vreodată în
România.
Sunteţi Directorul Direcţiei pentru
Cultură şi Patrimoniu Naţional din Judeţul Galaţi,
o instituţie care, fără supărare, este mai puţin
vizibilă pentru publicul larg. Este şi motivul
pentru care vă rog să vă referiţi, concret, la
obiectul de activitate al acestei instituţii de rang
judeţean.
La fel, fără supărare, şi dvs. comiteţi aceeaşi
eroare pe care o comit foarte mulţi dintre cetăţeni şi
chiar oameni de cultură. Direcţia pentru Cultură
Galaţi nu este o instituţie de cultură, ci o instituţie a
administraţiei publice pentru cultur ă. Noi nu
administrăm cultura gălăţeană pentru că aceasta
depinde, din toate punctele de vedere, de administraţia
locală şi judeţeană (teatrele aparţin Consiliului Local,
muzeele şi biblioteca, ţin de Consiliul Judeţului). Sunt
conştient de faptul că denumirea instituţiei poate
induce în eroare, dar obiectul nostru principal de
activitate este reprezentat de avizarea, monitorizarea
şi controlul în domeniul protejării patrimoniului cultural.
Cu alte cuvinte, ne preocupăm de menţinerea, în bune
condiţii, a tot ceea ce reprezintă monumente istorice,
monumente de for public, etc. Acesta este motivul
pentru care activitatea noastră este mai puţin vizibilă.
Paradoxal, deşi nu avem nicio atribuţie în organizarea
de activităţi culturale, ne-am implicat în derularea
multora dintre acestea (expozi ţii, concerte,
simpozioane, excursii tematice, etc.)
În acelaşi context, ce relaţii există între
instituţia pe care o coordonaţi şi celelalte instituţii
de cultură din judeţ - teatre, biblioteci, muzee,
cinematografe şi cămine culturale, reviste de

cultură, societăţi culturale şi ştiinţifice etc.? Dar
cu ministerul de resort?
După cum spuneam, nu există relaţii de
subordonare între Direcţia pentru Cultură şi instituţiile
de cultură din judeţ. Aceste relaţii existau pe vremea
când funcţiona Inspectoratul pentru Cultur ă.
Actualmente, noi reprezentăm o interfaţă între aceste
instituþiiºiminister,fiind,dacãvreþi,un soidegirant
al activităţii acestora. De exemplu, o solicitare a unui
muzeu către minister are mai multă greutate dacă
anexează şi un punct de vedere al Direcţiei. De
asemenea, Direcţia pentru Cultură execută controale
la instituţiile care deţin bunuri culturale mobile şi imobile
(muzee şi biblioteci), dar noi nu finanţăm reviste de
cultură, cum, de pildă, greşit au înţeles unii.
Domnule Director, mă adresez,
deopotrivă, omului de cultură şi managerului
culturii gălăţene, dar şi jurnalistului şi
cetăţeanului Galaţiului, Cătălin Negoiţă, cu o
întrebare neplăcută, dar de stringentă actualitate:
ce se întâmplă cu instituţiile de cultură din urbea
noastră şi cu locaţiile multora dintre acestea?
Librării nu mai avem, nicidecum o „Casă a cărţii”,
cinematografe nu mai avem, muzeele se
înghesuie în spaţii împrăştiate prin tot oraşul, îşi
ţin exponatele în cutii de carton, gata să le mute
într-un alt „sediu”, clădirile teatrelor sunt vechi
de peste 50 de ani, lucrările Taberei de sculptură
de pe faleză sunt mai degrabă abandonate. Cum
comentaţi?
Cum spuneam mai sus, trecerea muzeelor şi
teatrelor în subordinea autorităţilor locale a transmis
acestora din urmă, deopotrivă, drepturi şi obligaţii.
Nemaiţinând de Ministerul Culturii, este firesc ca
întrebarea de mai sus să o adresaţi Consiliului Judeţului
şi Consiliului Local. Conform legii, proprietarul unei
clădiri răspunde pentru modul în care arată acea
clădire. Vreau să subliniez un lucru extrem de
important. În atenţia noastră intră doar monumentele
istorice şi clădirile din zona de protecţie. Cu alte
cuvinte, o clădire poate fi foarte veche, dar dacă nu
este monument istoric, ea nu face obiectul activităţii
noastre. Existenţa ori inexistenţa librăriilor este un
subiect ce ţine de legile economiei de piaţă. Cred că
cine vrea să citească va avea de unde să cumpere
sau să împrumute cărţi. Intru destul de des la Librăria
Humanitas şi n-aş putea spune că mi s-a întâmplat să
văd mai mult de 4-5 persoane interesate de cărţi. Cât
priveşte Tabăra de sculptură, aş vrea să înţelegeţi un
lucru: noi nu avem în administrare niciun monument
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istoric, niciun monument de for public. Acestea sunt
fie în proprietatea Primăriei, fie în proprietate privată.
În cazul lucrărilor din metal, ele sunt în proprietatea
Primăriei şi, recent, a fost încheiat un protocol prin
care această instituţie se angajează să ţină cont de
punctele noastre de vedere în recondiţionarea
respectivelor lucrări de artă.

Bacalbaşa, care s-a raliat ac ţiunilor noastre,
promovându-le din perspectiva domniei-sale.

Tot de peste 50 de ani se fac propuneri
pentru amenajarea Casei memoriale „Nicolae
Mantu”. Istoricul de artă Corneliu Stoica a scris
zeci de pagini în acest sens; acum trei ani, la o
interpelare făcută în cadrul Salonului literar „Axis
Libri”, de la Biblioteca „V.A.Urechia, un hâtru
deputat gălăţean s-a angajat că în două-trei luni
va rezolva toate problemele de ordin financiar şi
juridic şi vom avea…„Casa…”. Au trecut de
atunci, vă spuneam, trei ani şi…nimic. Puteţi oferi
o speranţă?

O să vă dau o veste tristă. În comparaţie cu
alte judeţe, suntem la coada listei în ceea ce priveşte
monumentele istorice. Dacă putem promova o
particularitate, aceasta este poziţia de limită a lumii
civilizate din Antichitate, pentru că aici se termina
Imperiul Roman şi tot de aici începea barbaricum.
Astăzi, tot Galaţiul este limita estică a Uniunii
Europene. Această continuitate poate fi speculată şi
sperăm ca în doi-trei ani să prindă viaţă proiectul nostru
de a reface, pe Valul lui Traian, o mică fortăreaţă
romană, care ar putea atrage turişti şi, implicit, bani.
Este o practică de succes în alte zone ale Europei.

Întrebaţi-l pe domnul deputat... Lăsând gluma
la o parte, cunosc acest proiect, însă cheia este tot la
Primărie. Trebuie să înţelegeţi că, la acest capitol,
descentralizarea s-a făcut cu mulţi ani în urmă.
Fondurile ministerului sunt limitate şi merg, în general,
către lucrări de mare amploare. Şi noi propunem, în
fiecare an, ca anumite clădiri să primească bani pentru
reabilitare, însă fără implicarea autorităţilor locale nu
se poate face nimic.
Ce se întâmplă cu „Poarta Hanului
Turcesc” de pe strada Egalităţii, dar cu situl
arheologic de la Tirighina-Bărboşi?
Reabilitarea Porţii de han turcesc costă, după
estimările unor specialişti, între 300.000 – 600.000
euro. Am fost la Constanţa şi am purtat discuţii, în
acest sens, la Consulatul general al Republicii Turcia,
cu dna. consul Fusun Aramaz. Domnia sa s-a angajat
să sprijine acest demers, în condi ţiile în care
comunitatea locală îl va demara. Din primăvara anului
2011, există o solicitare a noastră, depusă la Comisia
de cultură a Consiliului Local Galaţi. Răspunsul: nu
sunt bani!
Cât priveşte situl de la Tirighina, în primăvara
anului viitor, va demara o amplă acţiune de ecologizare
a zonei. De asemenea, se va încheia un parteneriat
public-privat între Consiliul Local şi proprietarul
terenului de la intrarea în sit, astfel încât, în scurt timp,
acolo să se poată desfăşura activităţi culturale. Să
spunem însă că s-a reuşit un lucru extraordinar: găsirea
unui aliat puternic în acţiunea de conservare a
patrimoniului cultural gălăţean. Este vorba despre
preşedintele Consiliului Judeţean, dr. Nicolae Dobrovici

Galaţiul are, totuşi, un bogat patrimoniu
cultural. Care consideraţi că sunt valorile
culturale cu care oraşul nostru se înscrie în
patrimoniul cultural naţional?

Domnule Negoiţă, aţi trăit multe
experienţe în tot atâtea ipostaze în care v-aţi aflat,
motiv pentru care vă şi întreb: este cultura
„virusată” de politică? Până unde?
Cultura este, cred, domeniul cel mai puţin
expus din această perspectivă. Pentru că ea, cultura,
nu aduce şi nu gestioneză fonduri importante, iar
efectele actului cultural nu sunt imediat vizibile.
În încheierea dialogului nostru vă rog să
daţi drumul unei…viziuni lucide şi să vă imaginaţi
Galaţiul la sfârşitul secolului XXI. Oferiţi trei
repere.
Turism cultural, pentru că suntem poarta de
intrare în Deltă, dar şi pentru că, pe o rază de 100 km,
există nenumărate mărturii ale zbuciumatei istorii a
locurilor. Servicii. Agricultură performantă. Îmi cereţi
totuşi să văd mult prea departe, iar premisele nu sunt
prea luminoase.
Vă mulţumesc!
Vă mulţumesc şi eu!
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Interviu realizat de Gh. Nazare

Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi a organizat în
perioada 14-15 noiembrie 2013, Concursul na ţional de film
etnografic şi imagini-document „Ipostaze etnografice” ed. a IV-a.
Concursul şi-a propus să valorifice şi să evidenţieze
patrimoniul cultural prin intermediul fotografiilor şi filmelor cu
tematică etnografică şi să încurajeze producţia cinematografică de
acest gen.
În cadrul acestui proiect instituţia noastră a organizat prima
ediţie a Festivalului Naţional de Film Etnografic de la Galaţi şi a
reunit realizatori din Dâmboviţa, Bucureşti, Baia Mare, Cluj,
Alba Iulia, Arad, Mureş, Reşiţa, Argeş, Olt.
Proiecţia filmelor cu tematică etnografică a avut loc pe data

- Menţiune pentru observaţia participativă – Ştefan
Scărlătescu din Dâmboviţa “Cocoşii albi”;
- Menţiune pentru valoarea documentară a informaţiei Raluca Bârsan din Târgu Mureş “Despre şezători şi alte
lucruri vechi”;
- Menţiune pentru originalitatea tratării subiectului - Pamfil
Bilţiu din Baia Mare “Desfăcutul de făcătură pe Valea Cosăului” ;
- Menţiune pentru imagine - Floroian Daniela şi Marius
Moga din Alba Iulia “Iţe de sălciuă”.
Concursul Naţional de Imagini-Document „Ipostaze
Etnografice” s-a desfăşurat pe două secţiuni:
Prima secţiune – Fotografie digitală actuală - Tema

de 14 noiembrie a.c. la Teatrul Muzical „Nae
Leonard”, iar vernisajul şi premierea
câştigătorilor la ambele secţiuni a avut loc la
Salonul Artelor al Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” din Galaţi. În
urma
jurizării, la ediţia I a Concursului naţional de
film etnografic „Ipostaze etnografice” s-au
acordat următoarele premii: - M a r e l e
premiu – 1000 lei - Sorin Grecu din Cluj
“Povestea ceteraşului fără o mână”; Premiul
I – 600 lei – Sorin Mazilescu din Argeş “Dan
Gherasimescu - Omul Pasăre- al românilor”;
Premiul II – 500 lei - Felician Săteanu din
Baia Mare “Tradiţii uitate-despre in şi
cânepă”; Premiul III – 400 lei - Sorin Sabău
din Arad “Împletitul nuielelor la Ineu”;
Premiu special – 300 lei – Valeru Ciurea din
Olt “Carte de învăţătură”; Premiu special –
300 lei – Ioan Liuţ din Reşiţa “Ignatul”.
De asemenea au mai fost acordate şi
următoarele distincţii:
- Menţiune pentru valoarea
documentară – Gabriel Hălmăgean “Mori
ţărăneşti pe apă din judeţul Arad”;

„Ţăranul român” a avut caracter
naţional, iar la această secţiune s-au
înscris 42 de participanţi din diferite
zone ale ţării: Galaţi, Miercurea
Ciuc, Sighetu-Marmaţiei, Baia
Mare, Iaşi, Braşov, Sfântu
Gheorghe, Cluj-Napoca, Bucureşti,
Giurgiu, Buzău, Tîrgu Mure ş,
Focşani, Olt, Târgovişte, Alba Iulia,
Deva şi Dâmboviţa.
În urma jurizării s-au acordat
următoarele premii:
- Premiul I – 300 lei - Pîsuc
Raul “Olăritul” din Sighetu
Marmaţiei ;
- Premiul II – 200 lei - Vlad
Dumitrescu “Acasă” din Braşov ;
- Premiul III – 100 lei - Radu
Lazăr “Pâine proaspătă” din
Sighetu Marmaţiei ;
- Menţiune – 50 lei - Adriana
Cuciureanu “Împărţirea păsatului”
din Dâmboviţa .
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Clepsidra
Programul filantropic intitulat sugestiv
,,Clepsidra”’ este un important proiect cultural realizat
de echipa Centrului Cultural Dun ărea de Jos ce se
adresează în principal persoanelor din categoriile
sociale defavorizate (persoane vârstnice, copii şi tineri
instituţionalizaţi, etc.)
Începând cu ,,Ziua Vârstnicilor” (1 Octombrie),
Fanfara ,,Valurile Dunării”, dar şi artiştii Ansamblului
Doina Covurluiului şi cursanţii Şcolii de Arte, susţin

De asemenea au mai fost acordate şi următoarele premii
speciale: Raluca Bârsan -Târgu Mureş- “Pregătiri de cină”; Sorin
Atodiresei – Galaţi- “Pastorala”; Szoko Sandor - Miercurea Ciuc
- “Spre casă”; Elisabeth Thaiss - Alba Iulia - “Joaca”.
A doua secţiune a avut caracter local şi am avut participanţi
din Galaţi, Ţepu, Odaia Monolachi, Braniştea şi elevi ai şcolilor
nr. 12 „Miron Costin”, nr. 16 „Nicolae B ălcescu”, nr. 33 „Sf.
Dumitru”, ai colegiilor „Paul Dimo” şi ”Vasile Alecsandri” din
Galaţi. La această secţiune s-au acordat următoarele premii
şi distincţii:
Premiul I – 300 lei - Ina Panamarciuc din Galaţi;
Premiul II – 200 lei - Ecaterina Hulea din Odaia Manolachi,
Com. Vînători, Jud. Galaţi;
Premiul III – 100 lei - Gabor Titi din Lieşti, jud. Galaţi;
Menţiune – 50 lei - Andreea Jalbă din Galaţi;
Premiu special – Adrian Zăinescu din Galaţi;
Premiu special – Virginia Doagă din comuna Ţepu,
jud. Galaţi;
Premiu special – Simona Raţă din Galaţi.
PARTENERI IMPLICAŢI ÎN REALIZAREA
EVENIMENTULUI:
- Teatrul Muzical “Nae Leonard” Galaţi; Axa AsigurariSucursala Galaţi; Sala de fitness EliteGym din Galaţi; Studio
Artexpress Galaţi; www.comunitatefoto.ro. În cadrul vernisajului
concursului “Ipostaze Etnografice”, Asociaţia pentru Renaşterea
Galaţiului v-a invitat la expoziţia Galaţiul de Odinioară.
Membrii juriului:
- Ioan Filip - preşedinte juriu – regizor de film,
realizator TV;
- Dănuţ Dumitraşcu– membru – consultant artistic la
Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Bucureşti;
- Maximilian Popescu - membru – prozator şi realizator
de film;
- Nicolae Sburlan – membru – preşedintele fotoclubului
„Dunărea de Jos” din Galaţi;
- Anişoara Ştefănucă – membru – şef serviciul Cercetare,
Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare.

concerte de muzică de promenadă şi divertisment,
muzică şi dansuri populare, muzică uşoară în lunile
Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie
şi Martie cu ocazia unor evenimente locale şi
aniversări la Căminele pentru persoane vârstnice şi
Căminul pentru refugiaţi.

Repertoriul prezentat publicului de c ătre
formaţiile artistice cuprinde crea ţii muzicale autentice,
neviciate de industria kitsch-ului, f ăcându-le
cunoscute ca materializ ări ale esenţei noastre şi
transmise publicului din ,,suflet c ătre suflet”.

Carmen Serea
8
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Marin Boroghină

Marius CHIRU

„Ne vor considera atei cei care nu cred în Dumnezeu.
Ne vor considera de stânga cei care se laud ă că implementează capitalismul, laptele şi
mierea, iată avem laptele şi mierea.
Ne vor considera materialişti cei care acumulează caleşti, case somptuoase, milioane
şi milioane în bănci, în timp ce poporul suferă în sărăcie.
Ne vor considera golani, vagabonzi, anarhi şti cei care vor să-şi ducă traiul bun şi
liniştit asigurat de sistemul politic pervers.
Ne vor acuza de dictatură cei care au instaurat dictatura ho ţiei, a prostului-gust, a minciunii, a
corupţiei şi a prostituţiei în toate formele ei degradante.
Ne vor considera vânduţi francezilor cei care nu au nicio jen ă în a înfăptui crime.
Iată ce democraţie ni s-a oferit – în care comerciantul f ără scrupule şi cu cei mai mulţi bani, cu
cea mai mare influenţă câştigă sau în ultimă instanţă fură colegiile electorale. Iată capitalismul,
iată umanitarismul pe care ni-l oferă ei.
Guvernele lumii comit atrocităţi, sclavajul încă mai este susţinut de multe dintre ele, iar multor
din cei liberi li se întâmplă să mănânce o coajă de pâine pe trotuar, iar alţii se chinuie cu icre
negre la lumina lumânărilor, unii dorm în gări, alţii la cele mai luxoase hoteluri, unii abia î şi
hrănesc familiile numeroase, iar alţii investesc bani buni în educa ţia copiilor la Sorbonne
sau Oxford.
Dacă este nevoie, vom lua puterea cu arma în mân ă, pentru că poporul nu trebuie să mai sufere,
tinerii nu trebuie să mai fie umiliţi, muncitorimea trebuie plătită pentru a-şi asigura traiul din ce
în ce mai scump. La luptă, germani! Grevă generală!”
„Frederic Wilhelm o să ne taie capul. Cu acest tiran nu se negociaz ă.
Sunt pentru echitate, sunt radical. Fără iluzii deşarte, funcţii politice… Marx este un geniu.
Găseşte pârghiile pentru punerea lumii pe un f ăgaş normal. Fără violenţă. Totuşi, putem evolua
înaintea revoluţiilor.
Dincolo de religie este credin ţa. Religie non-ritualică. Sunt de stânga, dar trebuie să fiu original.
Îi am exemplu pe italieni sau pe englezi.
Da, sunt comunist. Care e sistemul? Cel iniţiat de tânărul Marx la care pot veni cu adăugiri. Nu
critic capitalismul în întregul s ău. De aici se naşte comunismul. Capitalul este actualul motor,
dar mişcarea în acest sens a ajuns într-o stare degradant ă. Capitalul nu trebuie să rămână în
băncile bogaţilor, masoni sau nu. Inevitabilul se produce, comunismul apare în sânul acestei
societăţi. Cronos îl scropeşte pe Ouranos şi apoi îl omoară. Fiul se caţără pe gâtul său.
Marx vede societăţile crescând una din alta.
Minele, trenurile, poşta, fabricile, ziarele trebuie să fie ale poporului.
Istoria nu se sfârşeşte. Utopia nu există. Comunismul pur e utopie, iar prima etapă e socialismul.
Se ridică la luptă britanicii, stângiştii francezi, Badenul şi Hamburgul, suedezii şi chiar America
de Sud. Socialiştii din toate ţările reacţionează corect, dar responsabilitatea vine pe umerii
electoratului burghez care trebuie s ă aleagă. Muncitorii nu au drepturi. Oricum, stările nobiliare
trebuie să plece. Cine nu învaţă din istorie…
Sunt credincios şi păcătos. Chestii relative. Nici nu pot să creez teologii. Nu sunt apt.
Suntem înconjuraţi de iluziile acestui secol, predic ţiile se extend şi nu mai înţeleg nimic. Apelul
la raţiune este cel mai normal. Lipsa de activitate este grav ă. Vreau o schimbare de paradigmă.
Trebuie să dorm, sunt un om ciudat.
Trebuie să atacăm, chiar cu pietre. Nu mai putem suporta acest regim, aceast ă tiranie. Gata cu
meschinăriile.
Trăiască Revoluţia!”
(continuarea la pagina 33)
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Katia NANU

Pe vremea mea, vai, ce mucegăit sună!, lui „freedom” i se spunea libertate. Asta
aşa, între prieteni. Pentru că subiectul mirosea prea puternic a flori în păr şi
cântece hippy ca să fie abordat în medii necunoscute.
Pentru că eu mi-am tot căutat „freedom”-ul, inclusiv în vremea când libertatea
era definită ca necesitate înţeleasă. La perioda anterioară anului 1989 mă refer. Au trecut
peste două decenii de atunci, însă învăţământul politic şi teoriile marxist- leniniste sunt sigură
că ne-au pătat unora dintre noi ireversibil câteva porţiuni din scoarţa cerebrală. Răsar
atunci când nici nu te aştepţi din colţuri prăfuite de memorie şi ies ca untdelemnul la
suprafaţa apei...
A fi liber, într-un trecut destul de recent, însemna să respecţi dispoziţiile sau normele
stabilite de societate. A te comporta după bunul tău plac era o jignire la adresa partidului
conducător. Viaţa socială, cică, nu se putea desfăşura fără disciplină, supunere şi ascultare.
Pe după colţ, se insinua ideea, aşa, pentru acoperire, că în societatea socialistă supunerea şi
ascultarea nu au la bază constrângerea ci înţelegerea necesităţii de a respecta normele
respective. Adică noi toţi, încolonaţi frumos ca pentru defilare, eram liberi să facem şi să
gândim doar ca în ultimele directive de partid. Şi nici măcar nu ni se părea întotdeauna
ciudat. Aşa eram educaţi. Ne năşteam, creşteam şi vieţuiam într-un perimetru bine stabilit,
cu norme şi reguli mereu repetabile în orele de curs, la învăţământul politic - câte clipe din
viaţă petrecute pe tărâmul cuvintelor goale!- la manifestările publice, acasă, în faţa
televizorului cu program redus etc.
Şi, totuşi, în noi se zidea un alt fel de libertate, căruia îi tot căutam un nume potrivit citind
cărţi, ascultând muzică, privind peste hotarul socialismului multilateral dezvoltat ca pe gaura
cheii. Simţeam “freedom” pe furiş şi nu ştiam foarte bine ce este. Lecţiile de învăţământ
politico - ideologic se roteau implacabil în jurul nostru. Fără sfârşit. Cu necesitatea lor
înţeleasă cu tot.
După ce totul a trecut, ne-am făcut că uităm. Ne-am redefinit propria libertate, alegând
“freedom” ca o nouă tinereţe a putinţei de a face ceea ce ne-am dorit. Câţi şi cum am
putut. Pentru că bolnavi eram toţi.
Când eşti îndoctrinat cu ideea de a vedea în societăţile capitaliste supunerea ca rezultat al
unor acte coercitive, iar în societatea socialistă disciplina ca fiind obţinută doar prin libera
consimţire a omului, prin înţelegerea necesităţii şi utilităţii de a respecta dispoziţiile stabilite
de societate, ajungi să-l înţelegi, dacă mintea te ajută, mult mai bine pe Eugen Ionescu.
Pentru că, dragii mei, omul socialist trebuia să se declare convins că respectarea regulilor
de comportare date de societatea socialistă asigură progresul societăţii şi pe al său. Altfel se
autoejecta din sistem. Şi o să vă dau un exemplu. Fiecare era liber să stea la rând pentru un
kilogram de lapte de la miezul nopţii până a doua zi dimineaţă, liber să ia făină, pâine, zahăr
pe cartelă, iar a doua zi să fie prezent la serviciu, disciplinat, cu mândria patriotică întipărită
pe faţă. Şi iarăşi era liber ca toate astea să i se pară normale. Cine spune că n-am fost
mutilaţi pe dinăuntru, nu ştie, sau nu vrea să ştie nimic.
Poate din cauza unui exemplu precum cel de mai sus şi dintr-o mie de alte motive nu m-am
mirat că aşa zisa noastră libertate, libertatea aceea de a te supune necondiţionat, a
10
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degenerat în zeci de cioburi de libertăţi individuale malformate atunci când deranjul din
‘89 a dat permisiunea oamenilor atât de… multilateral dezvoltaţi să se simtă liberi să
facă orice. Să fure, să dea în cap, să plece unde văd cu ochii, să se uite în curtea
vecinului sau să-l calce pe acesta pe cap din simplu amuzament. Libertatea învăţată în
acestă formulă, a necesităţii înţeleasă (sic!), de cine şi a cui necesitate nu mai vorbim, s-a
transformat într-un “freedom” suspicios, alambicat şi destul de departe de idealurile
juneţii noastre. Despre generaţia destul de adultă vorbesc…
Cei mai mulţi români din generaţia mea, dacă îi întrebi ce le-a adus schimbarea de regim,
îi spun că libertatea i se referă cu precădere la două lucruri: la libertatea de a se plimba
peste graniţă şi la aceea de a năvăli ca bezmeticii peste orice moaşte sunt scoase din
biserici la sărbători. Şi totuşi, libertatea religioasă este poate singura cu adevărat de
masă, totală, deplină, pe care au câştigat-o românii. Cum ştiu să se bucure de ea, asta e
altă poveste. Cât despre cea a deplasării în concedii îndepărtate, aceasta este déja
condiţionată de nivelul tot mai precar de trai.
Uită însă de acel “freedom” mult visat care le îngenunchia adolescenţa în faţa unei
perechi de blugi sau a muzicii de la Woodstock.

© Simona Andrei

Necesitatea noastră
înţeleasă, în spiritul mult
cântat al reciprocităţii,
tovărăşiei şi solidarităţii,
socialiste sau nu, s-a fumat
imediat după revoluţie. Încă
de la început. Doar
cuvintele ne mai bântuie, pe
noi, cei trecuţi de vârsta
juneţii, ca un ecou al
goliciunii de altădată.
Înlocuită tot de noi cu un alt
gol, abisal, acela al
inutilităţii oricăror cuvinte în
faţa unor fapte care nu mai
au nevoie de traducere în
limba română.

Un curs de libertate aplicată ar trebui să înceapă cu etimologia cuvântului, să treacă prin
Constituţie pentru cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti, să explice diferenţa
între libertatea individuală şi cea colectivă, să demonstreze ce este aceea libertate de
opinie (poate chiar ce înseamnă opinie, adică nu-ţi dai cu părerea dacă nu ştii despre ce
e vorba), cum este cu libertatea de a manifesta, protesta, a te organiza sindical şi aşa
mai departe. Dar să nu uite de acel “fredoom” sau „libertate”, sau „liberté” (fac parte
dintr-o generaţie francofonă...) care ne-a hrănit visurile şi ne-a dat puterea de a trece
dintr-o lume a absurdului în alta.
Poate că libertatea, după ce se conştientizează, se şi învaţă. Chiar dacă nu e simplu. Mai
ales într-o societate locuită încă şi de indivizi cu frica în oase şi mintea încleaită de
amintiri socialiste. Cu siguranţă însă, libertatea pe care eu, sau cine ştie? alţii ca mine, o
tot căutăm este cea dinlăuntrul fiecăruia. O necesitate de a ne reîntoarce în propria
noastră fiinţă, cu câtă minte, cât suflet şi ce dimensiuni ale umanului am adunat pentru a
înţelege care ne este rostul şi calea. Rezultatul este, încă, relativ, nu-i aşa?
11
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Slobozenie, libertate, haos

12

De la Revoluţia Franceză încoace, Europa, prin osmoză şi alte continente,
trăieşte visul libertăţii , cea proclamată ca prim deziderat prin sloganul
„Liberté, egalité, fraternité” înscris apoi şi în Declaraţia universală a
drepturilor omului. Prin mimetism conceptual, constituţiile statelor
moderne au preluat multe dintre prevederile declarative, însă aplicarea lor
faptică e atât de diferită şi diversă, încât te întrebi dacă n-ar fi putut folosi
în alte scopuri atâta efort de conformare la nişte idealuri pe care le-au
nesocotit mai întâi chiar iniţiatorii lor. De regulă, revoluţiile îşi devorează
protagoniştii, căci excesul de libertate, frizând adesea haosul, e factor
stimulativ pentru excese şi fărădelegi. O lume nouă, venită la putere după
un regim autoritar, nu neapărat totalitar, are pretenţia că se află la început
de rânduire, chiar inventează calendare noi care să consemneze, pentru veşnicie,
cred cei aflaţi la putere, vremelnic şi nesocotit, noua ordine, în fapt dezordine.
Aşa au procedat revoluţionarii francezi, tot aşa au procedat şi regimurile
comuniste, venite la putere, fie printr-o revoluţie, precum în Rusia, fie aduse de
tancurile sovietice. E cazul României, ţară fără vocaţie revoluţionară, din cauze
care ţin de specificul etnic, de preponderenţa agricolă a populaţiei sau de lipsa
marilor aglomerări urbane, singurele capabile să genereze mişcări de masă,
capabile să răstoarne un regim politic.
În plus, manipularea politică a istoriei a făcut ca mişcări de revoltă socială sau
simple răsturnări de situaţie, aleatorii sau programate, să fie proclamate, uneori
autoproclamate revoluţii. E cazul revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu, al
mişcărilor de insurgenţă de la 1848, al răscoalei ţărăneşti din 1907 sau al loviturii
de stat din 23 august 1944, proclamată drept marea revoluţie de eliberare
socială şi naţională. Motivele pentru care istoricii fac astfel de evaluări, urmate
de inovaţii lingvistice menite să consacre o mistificare diferă de la caz la caz ne
scapă. Nu intră în intenţia noastră să demontăm mecanismele modificărilor,
operaţiunea fiind domeniul istoricilor. Ne-am opri totuşi asupra mişcărilor de la
1848 din cele trei provincii româneşti, consemnate în istorie sub denumirea
”revoluţia de la 1848”. În Moldova, revoluţia a început într-un salon de
restaurant şi s-a terminat cu un autoexil provizoriu al beizadelelor, trimise în
capitala Franţei de părinţi grijulii, ca să se maturizeze şi ca să-şi finalizeze studiile.
Nu s-a întâmplat nici una, nici alta, în schimb, când s-a hotărât Unirea
Principatelor, au fost primii care s-au aşezat la cârmuirea noii realităţi politice.
În Muntenia, radicalismul capilor mişcării a fost mai evident, au reuşit chiar să
mobilizeze ceva susţinători dintre marginalii societăţii, dar totul s-a încheiat
printr-o autodizolvare a structurilor fragile de putere: revoluţia n-o fac aristocraţii.
În Transilvania, mişcarea condusă de Avram Iancu a avut revendicări etnice care
au intrat în conflict cu cele ale maghiarilor şi de aici ciocnirile violente dintre
armatele liderilor, ceea ce a anulat orice şansă de reuşită şi a dus la liniştirea
facilă a revoltaţilor. Mimetismul mişcărilor, defazarea temporală şi caracterul etnic
sunt doar câteva dintre elementele ce ne determină să privim cu parcimonie spre
o denominaţie de tip revoluţie, chiar dacă aceasta a devenit uzuală.
Popoarele agricole nu fac revoluţii, căci mentalitatea acestora e dependentă de
ritmuri cosmice, iar lucrătorii pământului sau ciobanul sunt legaţi cu fire nevăzute
de ceea ce fac zilnic, or, revoluia presupune o mobilizare spontană de mase
enorme de populaţie, identificarea unor lideri radicali şi articularea spontană a
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unui program de revendicări ce nu pot fi negociate cu puterea, singura soluţie fiind
schimbarea de regim politic, urmată de satisfacerea setei de sânge a celor aflaţi pe
baricade. În mentalitatea românească, câştigurile istorice majore au fost cele
legate de teritoriile vremelnic înstrăinate sau cele care ţin de schimbarea statutului
social: ieşirea din robie sau recunoaşterea statutului de naţiune egală în drepturi
pentru românii transilvăneni. Cea dintâi a intrat în conştiinţa oamenilor sub
denumirea de slobozenie şi a dat apoi un câmp lexical generos ( a slobozi, slobod
etc) sau a fost fixată în memoria colectivă prin denumiri de localităţi (Slobozia).
Actul prin care oamenii, până mai ieri dependenţi de un boier sau de un nemeş,
şi-au dobândit un statut social demn n-a fost efectul unei revoluţii, ci un act de
dreptate istoric, venit la momentul potrivit şi fiind iniţiativa celor aflaţi la putere,
deşi măsura îi afecta în oarecare măsură. Slobozenia, transformată în libertate, a
avut ca prim efect o derută a celor care s-au trezit că nu mai există autoritate care
să le controleze actele din spaţiul public şi atunci au procedat haotic: răzbunări,
jafuri, incendii, vendete chiar.
Libertatea, mult clamata libertate, e o iluzie
© Simona Andrei
a lumii moderne, pe care o societate
secularizată o foloseşte ca succedaneu al
credinţei. În definitiv, religia îl leagă pe omul
credincios de divinitate, care îl răsplăteşte
pentru faptele sale bune cu raiul şi pentru
cele rele cu iadul. Evident că simplificăm,
mai mult decât este necesar, lucrurile, dar o
facem ca să argumentăm ideea enunţată
mai sus. Nu ne naştem liberi, nu trăim liberi
şi nici nu ne aşteaptă libertatea, ca
recompensă, într-o viaţă de apoi. Fiind o
fiinţă socială, omul e captiv într-un
mecanism care-i controlează nu doar
mişcările ci şi voinţa sau raţiunea. Chiar înainte de a se naşte, copilul e legat de
sistemul care-l protejează, înregistrează şi-i canalizează existenţa ulterior. Apoi e
legat de familia care-i transmite limbajul, îi modelează comportamentul şi-i decide
religia în care se va integra. Sistemul educaţiei publice îl face captiv al normelor de
foarte devreme, iar şcoala îi decide traiectul intelectual, uneori chiar destinul vieţii.
Tânăr fiind, are opţiuni limitate în a-şi alege un drum în viaţă: o profesie, o familie,
o apartenenţă politică, factori conjuncturali sau presiunea mediului social îl obligă
să se iluzioneze că a decis singur. Altfel spus, e liber să respecte nişte norme,
gândite de alţii şi asumate şi de el, chiar dacă unele nu se potrivesc cu
personalitatea lui sau cu interesul public.
Aparent, libertatea e apanajul democraţiei, numai că şi aceasta se bazează pe o
putere care, întotdeauna, e restrictivă şi anulatoare de energii şi de personalitate.
Trăim sub tirania legilor şi a convenţiilor sociale şi credem (sfântă naivitate!) că
încălcarea lor s-ar echivala cu libertatea. Dacă ar fi aşa, haosul ar deveni
atotstăpânitor, iar mecanismele sociale s-ar prăbuşi într-o dezordine fără de
sfârşit. De aceea e de preferat libertatea de a respecta legi, norme şi reguli, celei în
care voinţa individuală ar fi criteriu absolut pentru condiţia umană nondependentă
de nimeni şi de nimic. Pare paradoxal că iluzia libertăţii e de preferat libertăţii
însăşi, dar ce s-ar face lumea fără iluzii?!
13
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Târgul de Sfântul
Andrei
În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie
2013, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” împreună
cu Primăria Municipiului Galaţi a organizat în zona
Parcul Ţiglina, cea de-a XIII-a ediţie a “Târglui de
Sfântul Andrei”.
Meşteri populari valoroşi din diferite zone
ale ţării (Botoşani, Suceava, Iaşi, Vâlcea, Mureş,
Bistriţa Năsăud, Neamţ, Braşov, Vrancea, Argeş,
Galaţi) şi din Republica Moldova (Colibaşi şi
Chişinău) au oferit publicului gălăţean posibilitatea
împărtăşirii unor momente de înaltă trăire spirituală.
Demonstraţiile de meşteşug, costumele populare,
horele constituite adhoc, i-au apropiat pe gălăţeni şi
mai mult de tradiţie şi de atmosfera târgurilor
de altădată.
În cele trei seri ale târgului, au fost susţinute
programe artistice de Ansamblul “Doina
Covurluiului”, interpreţi de muzică populară
consacraţi, copii şi tineri talentaţi, colaboratori ai
instituţiei noastre şi Fanfara “Valurile Dunării”. Prima
seară de spectacol a fost deschisă de cunoscutul
Ansamblu folcloric “Tălăncuţa” din Chişinău,
Republica Moldova.
Ecourile acestei ediţii a Târgului de Sfântul
Andrei au ajuns şi în Republica Moldova, postul de
televiziune TV Moldova 1 din Chişinău transmiţând
imagini şi interviuri de la acest eveniment cu prilejul
Zilei Naţionale a României.
Anişoara Stegaru Ştefănucă

FOTOGRAFII, FOTOGRAFII...
Clasele domnului profesor Nicolaie Sburlan au
oferit un nou motiv de bucurie iubitorilor fotografiei
de artă, vernisând o expoziţie de excepţie, prilej
pentru dascăl de a-i încuraja pe tineri şi de a le
oferi diplome… Reţinem, printre altele, următoarele
nume: Georgeta Apostu, Sabina Cernat, Cristina
Bîrlădeanu, Alina Oancă, Florin Radu, Al.Băilă,
Andrei Mihăilă, Diana Selena Lazăr şi Simona Lupu.
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Nicolae BACALBASA
,
prozã

Cu destui ani în urmă, patru doctori din târgul nostru am ajuns pentru o perioad ă
mai lungă la Bordeaux, în Franţa.
Puneam de o facultate de medicină.
Culmea e că ne-a şi ieşit, şi ne-a ieşit bine.
Acolo m-am împrietenit şi cu el. Altfel eram mai mult în relaţii oficiale. Era un om
reţinut şi foarte controlat.
Amândoi petreceam timpul în imensa bibliotec ă universitară a medicinei. Era cât un
supermarket şi înţesată de tot ce vrei.
Mi-am adus acolo aminte de povestirea lui Saint-Exupéry în care pilotul po ştal,
străbătând Africa a adus din Sahara un şef local (spre a-i câştiga bunăvoinţa) în
Franţa.
S-au dus şi la o cascadă, loc frumos.
Arabul tot nu voia să plece. „Mai stai, mai stai!”
În final a fost întrebat ce aşteaptă.
„Să se termine apa!”, a răspuns omul.
Stăteam cu orele la mese, devorând revistele. La un moment dat, colegul m ă cheamă
discret la el.
- Să-ţi arăt ceva!
Era un articol despre o intervenţie relativ nouă, riscantă, de tratament invaziv al
tulburărilor de ritm ale inimii.
Intrai cu un cateter până în interiorul inimii (pe o venă, nu deschideai chirurgical
toracele), aspectul electrocardiogramei î ţi spunea unde eşti şi când ajungeai la locul
potrivit (dacă ajungeai şi nu greşeai) ardeai prin curent electric ţesuturile. Practic,
făceai un mic infarct exact cât să întrerupi un fascicul de transmisie a tulbur ărilor
de ritm.
Era un tabel cu şapte cazuri. Evaluarea în timp a evoluţiei.
Care a murit, care trăieşte, dacă fibrilaţia a recidivat…
La ultimul caz era menţiunea: nu avem date.
Fiecare caz era redat prin iniţiale şi vârstă.
Zâmbind uşor, din colţul buzelor, mi-a spus calm:
- Acesta sunt eu.
În urmă cu câţiva ani, fără publicitate, în târg nu s-a ştiut, fusese la o clinică de lângă
Paris şi se operase.
Trebuia să fie însoţit, dar până la urmă soarta hotărâse să plece singur.
Singur cuc, în străini, noroc că vorbea bine franţuzeşte.
Operaţie riscantă: la unul din cincizeci de cazuri se găurea inima şi erau toate şansele
să mori.
Ce exitat ai fi să ai şanse 1/50 să câştigi premiu un milion de dolari!
Dar dacă ai avea aceleaşi şanse să mori?
Franţujii l-au tratat frumos, doar plătea şi era şi cardiolog.
Procedura se făcea sub anestezie generală.
Era dureroasă, ţi se prăjea la propriu muşchiul inimii.
Românul nostru a refuzat, a cerut doar analgetice intravenos.
- Dacă e să mor pentru că găureau ăştia inima, măcar să ştiu.
Ce, mor aşa, hoţeşte, pe ne-ve?
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Neluţu îşi arcui sprâcenele ridicate. Prea multe şi diferite îi spunea Izu în câteva
cuvinte. Vorbea serios sau îl lua iar în băşcălie? Odată şi odată tot avea să-i închidă gura
maramoiului! Aventura din primăvară, când la îndemnul Amaliei, o fată băieţoasă cu aer de
ştrengar, mutată de curând în mahala, furase într-o seară cheile barcazului condus de taică-său
şi, pornind motorul, plecase cu băieţi din gaşcă la o plimbare pe Dunăre cu şalupa pe o noapte
neagră ca de smoală, îl costase destul de scunp. După ce muşamaliză deturnarea, tatăl lui
Neluţu (remediind totodată stricăciunile cauzate de fiu-său şalupei şi bărcilor legate la pupa
pontonului unde avea să acosteze după ce orbecăise pe fluviu în uralele băieţilor, dar mai ales
ale Amaliei, trecând în malul Zaclăului dar înpotmolindu-se la întoarcere în apa mică din coada
ostrovului Cocuţa de unde cu greu reuşise să dezeşueze) întoarse foaia şi după ce-i administră câteva palme
zdravene nu-l mai slăbi din ochi. Îl lua la barcaz când era de serviciu iar acasă îl consemnă la bord, cum se
spunea despre un marinar căruia îi este interzisă ieşirea la plimbare pe mal, atunci când vaporul staţionează
la cheu.
Uitându-se la figura lui Neluţu pe care culorile alternau în funcţie de ce auzea şi pricepea, Ionel îşi
zise că Izu nu făcea bine că-l zgândărise iar.
-Eu în locul tău m-aş căra, îi şopti evreului.
-Fii atent la mine cum îl calmez! îi răspunse prietenul în acelaşi registru vocal, sărind pe neaşteptate
în picioare.
Se îndreptă senin spre Capitanul de şaisprezece ani care-l privea dezarmat de atitudinea lipsită de
teamă. Neluţu nu era un bătăuş dar era cel mai solid. Forţa braţelor sale muşchiuloase o cam simţiseră toţi
pe grumaz. De obiceiul lui de a-şi strânge, când se supăra, potenţialii inamici la subbraţ, era mai bine să
te fereşti.
-Dar gaz ai găsit? îl întrebă candid micul evreu, arătând bidonul dar oprindu-se totuşi la o distanţă
de vreo doi metri, gata s-o zbughească din loc dacă era nevoie.
-Ăă...nu. Nici la găzăria de lângă Biserica Militară (Sfinţii Apostoli Mantu era numită înainte de
avarierea de la cutremurul din 1940) n-avea, răspunse automat băiatul lui moş Neculai, hipnotizat de
îndrăzneala miştocarului.
-Să mori tu? Nasol!Teu ce ţi-a zis?
-Că... să vă caut şi dacă vă găsesc la Precista să nu care cumva să vă dezlipiţi de-aici că vă beleşte
şi vă pune sare după. Era cam şucărit. Te pomeneşti că aţi dat cu el vreo gaură (spargere) şi l-aţi tras în
piept? Sau vă are cu ceva nasol la mână? Hai, lăsaţi-mă cu gura căscată. Cu ce l-aţi fraierit? întrebă Neluţu,
dornic să-i arate că poate să-i întoarcă zeflemeala.
-Vezi să nu-ţi intre vreun brânzar (bondar) în ea dac-o ţii prea mult deschisă. Ce ziceţi băieţi, îi
spunem şi lui Ţampa, pardon lui Neluţu, unde am fost noi azinoapte? Aşa, numai să moară de oftică? le făcu
cu ochiul Izu celor doi amici, alături de care stătuse pe treptele albe de piatră.
Aceştia fură de acord, fiind convinşi că micul evreu avea să-i servească lui Neluţu Zamfir gogoşi pe
săturate şi nicidecum experienţa lor erotică. Izu însăilă pe loc presupusa aventura în care-i târăse Teu cu
puţin timp în urmă. Începu prin a-l peria pe Neluţu, exprimându-şi admiraţia pentru nasul lui de copoi.
Al dracului i-a mai mers mintea! S-a prins imediat că băieţii au dat împreună cu Teu o spargere! Fu pus să
jure că nu-i va da în gât la poteră, ceea ce Neluţu făcu entuziasmat. Ionel şi Şoni nu păreau mai puţin interesaţi
de ce era în stare să inventeze Izu şi abia reuşeau să-şi stăpânească râsul. În noaptea ce tocmai trecuse Teu
îi duse pe Romulus, o stradă mai arătoasă din apropiere unde locuia singur în curte, într-o casă boierească
expropriată, un grangur local. Se pare că ochise din vreme imobilul pe care urmau să-l calce de unde
barosanul lipsea, fiind plecat în concediu la o staţiune, după cum avea informaţiile. Golanul venise pregătit
cu un os mare, cu doar câteva zdrenţe de carne atârnând, pe care-l aruncă în curtea din spatele gardului de fier
forjat al casei pe care se hotărâse s-o folosească ca material didactic pentru proaspeţii ucenici într-ale
manglelii. Imediat un câine lup cam jigărit apăru din întunericul curţii gudurându-se şi înhăţând ciolanul. Teu
le explicase că timp de o săptămână venise seară de seară şi-i aruncase peste gard dulăului câte o bucată de
carne macră. Potaia înghiţea pe nemestecate hrana venită pleaşcă şi se repezea apoi furios şi nerecunoscător
asupra gardului care-l despărţea de necunoscut, lătrând şi arătându-şi mârâind colţii galbeni şi ascuţiţi. Chiar
în ajunul spargerii, Teu se gândise să renunţe. Dacă nu reuşise să îmblânzească javra până atunci, însemna că
nu era loc de furăciune. Totuşi îşi zise să-şi mai încerce odată norocul, aducându-i câinelui un porumbel
căruia îi rupsese gâtul şi pe care, după ce-l opărise cu apă fierbinte, îl curăţase de pene. De data aceasta
patrupedul mârâi mai puţin când îl văzu pe Teu iar când se pomeni cu porumbelul cenătuit la picioare, după
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ce-l mirosi, se uită atent la bărbatul care-l hrănea de câteva zile, seară de seară, începând să dea timid din coadă.
Înhăţă apoi pasărea şi dispăru în fundul curţii. Teu le explică apoi băieţilor de ce în seara fixată pentru spargere îi
schimbase meniul dulăului. Aveau să-l ţină ocupat cu rosul ciolanului suficient de mult ca ei trei să cotrobăie fără
morcoveală prin toată casa.
Neluţu căsca gura, urmărind fiecare cuvinţel căruia îi venea evreului pe buze.
-Să n-am parte, ce curvit e! I-a dat cotarlei carne macră până când a făcut-o mieluşel! Mie nu mi-ar fi
trecut prin cap aşa ceva. La coadă (la urmă) i-a dat de ros un os baban, ca să-l faceţi în linişte pe husen (fraier)!
comentă admirativ Neluţu.
-De-aia îl cheamă Teu şi nu Zamfir, nu se stăpâni să puncteze Izu.
-Cum adică?
-Îţi spun mai târziu. Vrei să afli ce-am săltat din căsoi sau nu?! Ascultă şi...mucles!
-Bine, bine, dă din guşă tot. Ce v-a ieşit din ciordeală?
-Teu a dibuit într-o casetă din şifonier o mulţime de inele şi brăţări din goldeanu iar sub nişte cearceafuri
o tuflă de sutare, uite atâta, arătă Izu cu degetul opozabil şi cel arătător al mâinii drepte.
-Uau! Şarla nu v-a capsat când v-aţi uşchit de-acolo?
-Cred că mai roade şi acum la osul ăla de bou ca...de bou bătrân, răspunse Izu stăpânindu-se să nu zică
ce-ar fi dorit.
-Tot nu mi-aţi dat pe goarnă cu ce v-aţi scos voi, se precipită nerăbdător Neluţu.
Izu răspunse după ce întâlni privirile prietenilor:
-Teu ne-a spus că trebuie să ne dăm la fund o vreme, până găseşte un cumpărător pentru buboaiele din
goldeanu (inelele din aur). Oricum, chiar dacă le-ar fi prăduit imediat, n-am fi putut să ieşim pe piaţă cu marafeţii,
că s-ar fi însemnat caralii. Ne-a tras însă pentru început câte un Bălcescu (o sută de lei) de fiecare. Voi îl aveţi sau
l-aţi lăsat acasă?
Ionel şi Şoti se grăbiră să scuture din cap.Evreul băgă tacticos mâna în buzunarul de la spate al pantalonilor
şi scoase o bancnotă împăturită de mai multe ori pe care o desfăcu cu mişcări studiate de scamator. Neluţu privea
fascinat hârtia albastră ca cerneala. I se păru că marele revoluţionar de la 1848 îl scruta mustrător.
-Stai să vezi că asta nu-i tot. Ne-a dat voie să zulim câte un obiect din casă, dar să nu fie prea baban.
Eu am ochit o colivie cu doi sticleţi în ea.
- Păi n-aveai destui în bilă? nu pierdu ocazia Neluţu să replice.
-Pliscu’ mic Zamba dacă vrei să auzi toată povestea. De când mă ştiu mi-am dorit o colivie. Unde mai pui
că era din bronz. Am înhăţat-o la plecare. Voi ce-aţi săltat? se întoarse Izu spre cei doi acoliţi.
- Vă întreb de sanchi că doar am fost cu voi. Dar să nu creadă Neluţu că vorbesc la iorgu (mint), adăugă
cu înţeles.
-Ceasul ăla cu pendulă din perete, nu ştii? mormăi Şoni, cu privirea în lături.
- Şi eu care credeam că are cuc. Tu Corbi?
-M-ai văzut doar când am luat sabia din vitrină, ce mai întrebi?
Neluţu făcu ochii cît cepele:
-O sabie? Hai că asta-i cioacă (minciună). O ai la tine?
-Eşti prost? Crezi că-i briceag, ca s-o ţin în buuzunar?
Băieţii de cartier din oraş, cu mintea proaspătă şi receptivă, îşi însuşeau foarte repede cuvintele argotice
care ar fi trebuit să fie doar apanajul borfaşilor. Din teribilism, se întreceau care mai de care să folosească. Intrară
atât de bine în vocabularul lor încât mai târziu, deveniţi oameni în toată firea, când doriseră să se dezbare de ele,
se dovedise a fi destul de greu. Când se mai găseau la o şpârlă (tărie) sau la o bere, vorbeau iarăşi colorat ca
pungaşii, cât se poate de încântaţi, chiar dacă erau conştienţi că puteau părea infantili. Nostalgia educaţiei
străzilor, farmecul prăfuit al oraşului fără blocuri din trecutul lor pierdut pentru totdeauna îi îmbăta mai mult decât
băutura din pahare.
În ziua aceea de sfârşit de vară Ionel îi preciză încurcat lui Neluţu că-i va aduce sabia a doua zi ca să o
vadă. Din păcate, gândea cu ciudă, nu-i venise în minte un obiect mai comun şi mai uşor de transportat. Izu şi Şoni
îl priveau bulversaţi, întrebându-se de unde avea să o scoată.
-Când ţi-a spus Teu că vine? Nu te-a trombonit cumva? schimbă vorba Izu.
-Păi nu prea. A zis că dă pe gât repejor o ţuică cu Tudose şi vin apoi împreună la biserică.
Cei trei băieţi înlemniră. Toţi ştiau că Tudose era în puşcărie de când îi dăduse cep cu şunda unui golan
în parcul de roşcovi sălbatici din Piaţa Veche (şi ăla o mierlise), în urmă cu mulţi ani, pentru că trişase la barbut cu
nişte zaruri care aveau mercur în ele, cum se lăudase recent şi Teu că are. Dar Teu nu era decât un găinar în
comparaţie cu Tudose. Părinţii băieţilor se foloseau de numele lui Tudose criminalul, ca de o sperietoare, ori de
câte ori făceau năzbâtii, încă din vremea când nu mergeau la şcoală. Ionel se uită pe furiş la treptele albe de piatră
albă ce coborau în curtea Precistei şi i se năzări, pentru a doua oară, că rânjeau batjocoritor. Fără îndoială, dacă
viitorul va evolua cu personaje ca Teu şi Tudose în preajma lor, curtea acelui străvechi lăcaş ortodox restaurat, ce
continua să fie închis şi în acel an (1961), avea să devină o altă Curte a Miracolelor, cum citise el de curând
într-o carte, scrisă de un scriitor francez, despre un cartier rău famat al Parisului unde şuţii şi bandiţii făceau legea.
Neîndoielnic situaţia devenise albastră. Trebuia să le spună băieţilor că trebuie să fugă cât mai departe de Teu dacă
intrase în combinaţie cu unul ca Tudose. (va urma)
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E ceva trist în aerul de toamnă, ca un zumzet suav ce face timpul să stea în loc şi să te descompună
încetul cu încetul. Te învăluie cu acordurile sale inerte, ţi se strecoară în suflet şi te acoperă cu uitare.
A simţit asta încă de mic, de fiecare dată când revenea în cimitir, se aşeza sub acelaşi tei, pe băncuţă,
cu ochii pironiţi în privirea blândă a bunicului său, al cărui chip era captiv în crucea de marmur ă a
mormântului. Atunci îşi amintea amiezile de vară ce se scurgeau molcome, pline de zâne şi basme,
mângâiate de vocea lui blândă.
Matei avea 5 ani când viaţa bunicului său a fost curmată. Era prea mic să priceapă ce era cu
oamenii necunoscuţi, îmbrăcaţi în negru, discutând cu voce joasă şi privirile întristate, de ce trupul
bătrânului zăcea imobil pe masa din sufragerie sau de ce era nevoie de mirosul înec ăcios al lumânărilor
în biserică – un coşmar rupt în sincope. Îşi amintea vag ziua în care l-au coborât în p ământ. Mai
degrabă revedea zilele când fugea de la şcoală, intra alergând în cimitir, sub dojenele aspre ale
clopotarului de la poartă şi se aşeza pe banca din faţa mormântului. Aştepta. Aştepta ca el să revină.
Aşa a petrecut câţiva ani până într-o toamnă când a început totul, de la mirosul frunzelor. Te ui ţi
cum cad şi-ţi spui distrat au început să cadă frunzele. Şi te gândeşti la altceva. Nu poţi trece dincolo
de galbenul lor palid şi-ţi zici, ce trist e să cadă frunzele. Le priveşti cum se desprind uşor din copac la
îndemnul vântului înşelător, pornind ca într-o agonie prelungit ă, întreruptă, din când în când, de
crizele obsedante ale vârtejului şi-apoi risipindu-se pe pământ. Şi poate nici nu bagi de seamă mirosul
dulceag care le sporeşte tristeţea. Ah, frunzele nu au murit, doar s-au transformat. A râs la gândul ăsta.
În ce se pot transforma frunzele? Î şi aminti brusc glasul bunicului, care dup ă ce trăgea jaluzelele şi
închidea veioza, îi şoptea, gândeşte-te la zâne, întotdeauna la zâne.
Avea 10 ani când, în acea zi de toamnă sfâşietoare, a auzit prima oară zumzetul şi a crezut că e
sunetul frunzelor. Frunzele plâng, se gândea. A încercat s ă-l acopere cu alte gânduri, însă se agâţa
spasmodic de timpanul său, se auzea din ce în ce mai clar. Era ca un cor nev ăzut ce îngâna un cântec
abia perceptibil. S-a ridicat de pe banc ă şi a început să se plimbe printre morminte încercând s ă audă,
să descopere de unde veneau vocile. Apoi şi-a dat seama: erau pretutindeni. Un sentiment de spaim ă
l-a cuprins gândindu-se la ce auzise fără să vrea de la sora mai mare: “Matei cred c ă a înnebunit de
când a murit bunicul. Stă toată ziua în faţa mormântului. Clopotarul ne-a zis, plin de mil ă, că nu a văzut
un copil să petreacă aşa de mult timp într-un loc al morţii”. A tras aer în piept şi a încercat să
alunge gândurile.
Un înger de piatră veghea un mormânt. Aripile îi fuseser ă retezate în vreun accident, probabil.
Acum două cioate hidoase îi răsăreau din spinare. Ai fi zis că asta îl mâhneşte mai tare, decât mormântul
asupra căruia stătea îngenuncheat. Îngerul zugr ăvea o senzaţie de uimire, ca şi cum nu şi-ar înţelege
rostul şi ar fi pândit cu coada ochiului aripile sale retezate.
Matei se aşezase în faţa sa pe o bancă, contemplând razele de soare întret ăiate de monumentul
de piatră. Îi confereau o strălucire nouă şi tragică. La un moment dat se aplecă dorind să culeagă o
frunză de pe jos şi s-a dat instinctiv în lături când a zărit fluturele auriu ce şi-a luat zborul de sub ea.
Se agita zglobiu în aer, împrăştiind un fel de pulbere multicolor ă. Părea că are aripi de libelulă, însă
trupul vietăţii îl făcu să tresalte de bucurie. Este o zână, cu siguranţă, îşi zise, în timp ce se apropia de
îngerul împietrit pe care gâza se aşezase. O prinse în palma sa micuţă cu grijă pentru a nu o strivi. Îi
simţea aripile ce se zbăteau neputincioase în strânsoarea sa. Într-o clip ă fu înconjurat de sute de alţi
fluturi ce roiau ameninţător în jurul său, ca un roi de albine. Simţea că se îneacă în pulberea aripilor
fluturânde. Speriat, eliberă vietatea şi fugi, măturând frunzele din calea sa.
~*~
Era prima oară când se reîntorcea în cimitir, dup ă 10 ani de la acea întâmplare bizar ă. Regăsi
calmul acestui loc de cum intră pe poartă. Clopotarul îi zâmbi recunoscându-l.
- Un bănuţ, tinere. De sufletul morţilor, rosti bărbatul cu o voce groasă şi tânguitoare.
Îi întinse bătrânului câteva bancnote şi acesta începu să tragă clopotele a jelanie. Matei înainta
pe aleea umbrită de câţiva copaci imenşi călcând apăsat pe pavajul umed. Vântul mătura frunzele din
când în când, sporind starea de melancolie ce îl cuprinse. Iedera se întindea lacom ă peste morminte,
sufocându-le cu braţele ei vânjoase, însă toamna, iriza în nuanţe roşiatice, contrastând puternic cu
cenuşiul locului. Gardurile de fier forjat rugineau nerostitul. Cât cinism, de parc ă proprietatea ar mai
conta dincolo, îşi zise aşezându-se pe băncuţa binecunoscută şi salutând cu privirea chipul bunicului
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său, înrămat în crucea de marmură. Zece ani s-au scurs. Zece ani brăzdaţi de aceleaşi coşmaruri: în
cimitir, captiv sub o frunză imensă, simţindu-şi respiraţia ca gheaţa şi trupul inert, zguduit din când în
când de convulsii, ca nişte amintiri cărora nu le mai regăseai timpul. Explicaţia doctorului, pe care a
început să-l vadă pentru a-şi linişti părinţii, a fost cea mai plauzibilă cu putinţă: nu poate fi vorba decât
despre o traumă cauzată de moartea bunicului său. Acum, aproape că se obişnuise cu visele. Le aştepta
cu un soi de plăcere sadică să îşi desfăşoare scenele.
Teiul îşi scutura frunzele într-o adiere uşoară, sub razele soarelui ce picau pieziş pe crucea de
marmură. Cadrul i se păru ireal şi trist. Auzea în jur oameni încărcaţi de suferinţă, plângându-şi morţii şi
se simţea vinovat că starea de apăsare dispăruse în timp ce privea dansul unei frunze luminate de soare.
La fel ca în trecut, se ridică de pe bancă şi începu să se plimbe printre morminte. Păşea cu grijă prin
spaţiile prea înguste ce le delimitau, în timp ce un stol de ciori
părea că îl urmează îndeaproape. Ia te uită, ca nişte călăuze, îşi
zise amuzat. Se opri în dreptul îngerului de alt ă dată, iar ciorile
se opriră şi ele, aşezându-se molatec pe câte-un vârf de cruce.
Schiţă un gest să le alunge, dar nu făceau decât să se mute pe
crucile din apropiere. Fixând cu privirea una dintre p ăsări văzu
profilându-se în fundal un cavou pe care nu îl observase pân ă
atunci. Partea din spate era complet acoperit ă de iederă, ceea ce
îi dădea un aer oarecum nobil. Tencuiala picat ă lăsa la vedere
câteva rânduri de cărămizi roşiatice, ca nişte răni nevindecate.
Ierburi obraznice invadaser ă cupola ce abia se susţinea pe
zidurile şubrezite de vreme. Matei se apropie admirând arhitectura
construcţiei funerare şi constată cu surprindere că grilajul din
fier forjat ce trebuia să strajuiască intrarea era rupt din balamale
şi atârna într-o rână. Înăuntru, pe pardoseala mâncată de vreme
şi încrustată cu un mozaic din care multe piese lipseau, se afla
un pat de piatră. Îngenunchiată, o tânără îşi întindea braţele
firave şi albe, ca şi cum ar fi dorit să îmbrăţişeze o persoană
dragă. Rochia sa lungă se răsfira vaporoasă pe pardoseală
conturând între falduri un trup pl ăpând, scuturat de convulsii.
Părul său, negru pica bogat şi lung pe spate ca o pelerină de
catifea. Totul părea ireal, desprins din alt timp.
Matei păşi în cavou ca în transă, se aplecă şi dădu să îi
© Simona Andrei
cuprindă umerii tinerii rostind:
- Domnişoară, vă pot ajuta cu ceva?
Femeia se ridică uşor şi îi întoarse o privire rece şi plină de
reproş. Uluit, Matei se trase înapoi nereuşind să înţeleagă.
Chipul tinerei îi era atât de cunoscut, deşi conştientiza că era cu
neputinţă să o fi mai văzut vreodată. Fără să o fi ştiut, trăsăturile fetei i se desfăşurau cu o incredibilă
familiaritate, ca şi cum i-ar fi cunoscut linia frunţii înalte, conturul buzelor şi ochii pe care îi va fi iubit,
poate. Îi ştia umerii rotunzi şi sânii pe care îşi odihnise capul în nopţile neîntâmplate încă.
- Din cauza ta... tu m-ai pierdut...
- Îmi cer scuze, nu am vrut să deranjez, bâigui încurcat. Penibilul situaţiei îi anihilase orice mişcare,
iar creierul său se zbătea, golit de orice idee.
- Tu m-ai prins în palma ta muritoare acum 10 ani... Ah, sunt condamnat ă de-atunci...
Ultimele cuvinte se desprinseră de pe buzele sale alături de un oftat greu şi tânăra se prăbuşi la
pământ fără vlagă. Uluit, Matei o prinse în braţe răsfirându-i părul de-a lungul trupului. O paloare
cadaverică se instalase deja pe chipul femeii. Matei începu s ă plângă.
Deschise ochii împânziţi de lacrimi. Toamna îşi croise drum adânc în pielea sa. Frisoane iuţi îl
zgâlţâiau aşa că s-a ridicat amorţit de pe bancă, a aprins o lumânare şi a înfipt-o în pământul reavăn
al mormântului. Se îndepărta ca şi cum ceva neterminat atârna de soarta sa. Salut ă absent clopotarul
ieşind pe poarta cimitirului hotărât să nu mai revină.

19

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

Revista Dunãrea de Jos - nr.142

CONSTANTIN TĂNASE

Când i s-a prevestit moartea, Antohi Hagiu a decis că lucrul acela trebuia
să rămână o taină pentru restul lumii care oricum nu i-ar fi luat în serios întâmplarea
cu pricina. Odată că asemenea previziuni nu impresionau nicicum – tot ce se naşte
moare – apoi că modalitatea de exprimare nu avea nimic deosebit fa ţă de altele,
care să frapeze, să atragă atenţia, adică era lipsită de originalitate. Aceleaşi fantasme
de când bunica fată mare, aceleaşi voci venite de dincolo şi aşa mai departe. Se
înţelege că, auzindu-i povestea, consătenii ar fi ridicat din umeri văzându-şi de ale
lor. Pentru el însă, a fost mai mult decât o spaimă, a fost o cădere pe gânduri.
Şi toate astea pentru că erau alte vremuri, complet diferite de cele în care
trăiesc urmaşii lui, plini de bani, jucători în lumea gamblingului, hackeri, întreprinzători
în domeniul harware – software, manageri ai fondurilor private de investi ţii şi afacerişti
cu mari contracte finanţate din banii publici. Niciunul nu a urmat calea pe care s-a
străduit să o netezească în timpul nu prea îndelungatei sale vieţi şi, într-un fel, chiar
şi după moarte. Mai mult, unii dintre descendenţi nu auziseră de el, iar când li s-a
spus au zâmbit ironic la auzul unor chestii precum: grâu, porumb, viticultur ă, grădinărit,
zootehnie şi alte alea legate de pământ. Ei locuiau la oraş în apartamente
simandicoase ori în vile, umblau în maşini scumpe şi habar n-aveau de lumea
ţărănească de acum un secol din care se trăgeau cu toţii, cum nu-i interesa nici cea
din zilele lor. Una peste alta, li se părea lipsită de sens grija iminentei morţi care îl
frământase cândva pe un potenial strămoş.
În acea noapte dumnezeiască de septembrie, deşi a făcut faţă cu bărbăţie
vedeniei, Antohi Hagiu a înţeles că viaţa lui a încăput pe un făgaş precis, fără
posibilitatea vreunei modificări. Deşi era un om simplu, de profesiune plugar –
cum se menţiona în actele de stare civilă ale acelor timpuri, experienţa de viaţă şi
preocuparea de a afla cât mai multe despre lumea înconjur ătoare îi creaseră un fel
de aură, un soi de autoritate în raport cu rudele, vecinii şi ceilalţi locuitori ai străvechiului
cătun răsfirat pe Colinele Puţintelului, dar şi renumele de excentric, atribuit de un
conţopist de la Creditul Agricol, văzându-i stăruinţa de a adânci arătura, de a aclimatiza
rase de animale productive, de a altoi pomii fructiferi şi multe altele.
În răstimpul acela de tihnă cum nu avea să mai fie, Antohi dormea în bordeiul
de stuf cu proptele de soc, încropit în marginea viei primit ă de la socru-său ca zestre
pentru nevastă-sa Ileana. Dormea adânc şi în puterea nopţii auzi ca prin vis lătratul
câinelui şi lovituri în butoaiele lăsate la scurs de cu seară. I se părea că nu adormise
nicicând şi că aşteptase clipa aceea dintotdeauna. Luă puşca de vânătoare cu o
singură ţeavă şi, deschizând cu grijă uşa bordeiului, văzu lângă butoaie o namilă
înveşmântată în straiele portului naţional românesc: iţari, cămaşă cu râuri, brâu de
lână răsucită, opinci cu nojiţe până la genunchi etc. Lovea în poloboace cu prăjina de
bătut nucile şi striga: „Ieşi, măi Antohi, afară că mâine, poimâine ai să pleci la
război şi n-ai să te mai întorci.”
Razele lunii făceau din acea închipuire o realitate de neignorat, dar cu toate
acestea Antohi nu i-a putut distinge trăsăturile fizionomiei. O spaimă cumplită l-a
cuprins şi, înainte de a-l paraliza, a tras către cer cu puşca lui anacronică, tulburând
întreaga întocmire a nopţii. Animale nocturne păreau a fi intrat într-o agitaţie nevrotică,
păsări de noapte şi-au luat zborul scoţând strigăte înfricoşătoare, iar cei ce dormeau
cu adevărat s-au trezit reproşându-i neîndemnarea şi necuviinţa de a le fi tulburat
odihna şi aşa drămuită, neîndestulătoare pentru oasele rupte la muncile câmpului şi
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în gospodării. Era şi acesta un motiv pentru care urmaşii lui, hackeri emeriţi, aşi ai
gamblingului să refuze acel chip de a fi în singura viaţă dată de la Dumnezeu.
Până la ziuă n-a mai pus pleoapă peste pleoapă şi roiuri de gânduri i s-au
perindat prin cugetul descumpănit. Prima care l-a privit cu neîncredere a fost
nevastă-sa, Ileana, care a constatat că de la o vreme a luat darul băuturii (aşa se
spunea pe atunci, darul, iar nu năravul, cum ar fi fost, poate normal). Că, de când
varu-său, Mihailă, a cules terasa de pe coasta lui Dumitru Frunză, o ţinea tot într-o
beţie şi era firesc să viseze tot felul de bazaconii. Şi astfel a dat să moară întâmplarea
prin care a trecut Antohi Hagiu, ţăran gospodar în satul lui, tată a trei fete între unul şi
cinci ani, înainte de a fi mobilizat, ca mulţi alţii, la Regimentul 11 dorobanţi „Siret,”
unitate militară acoperită de glorie pe câmpurile de luptă de la Plevna şi Griviţa. Iar
când a fost să fie, a plecat fără şovăire, întrucât Majestatea Sa Regele Ferdinand I
cel Loial a promis pământ tuturor celor ce vor lupta pentru libertatea şi
întregirea naţiei.
„E ca şi cum,” zicea un descendent, „m-ai lua pe mine de la masa de joc...,”
dar niciodată nu s-a ştiut ce a vrut să spună până la capăt, întrucât un altul l-a convins
că era mai bine să tacă, părerea lui neinteresând pe nimeni la acel moment. Se
repeta, fără ca respectivii să ştie, nici nu aveau cum şi de unde, scena vizitei pe care
soldatul Antohi Hagiu o făcea, într-o zi de august, cu aproape un secol în urmă, la
spitalul de campanie, sublocotenentului Gabriel Pruncu, rănit într-unul din contraatacurile
de la Moara Albă – Doaga – Furceni.
În zori, inamicul declanşase un puternic bombardament de artilerie la capătul
căruia două divizii bavareze s-au năpustit asupra lor. I-au întâmpinat cu grenade şi
baionete, dându-i peste cap şi urmărindu-i într-o adevărată cursă a morţii. Deşi nu
avea căderea, Antohi i-a atras atenţia sublocotenentului că se expunea într-o manieră
riscantă. În scurt timp, ofiţerul a fost lovit în umăr şi Antohi a trebuit să-l care în spate
până la tranşeele lor. Când s-au revăzut, sublocotenentul, palid, slăbit de cât sânge
pierduse, a încercat să exprime un fel de gratitudine, dar soldatul Antohi Hagiu l-a
întrerupt raportându-i că starea plutonului era bună şi puteau pleca oricând la atac.
Însă, în ciuda acelei încurajări, atitudinea lui era, fără doar şi poate, o încălcare a
politeţei militare şi chiar a regulamentului disciplinar, fapt pentru care Gabriel Pruncu
l-a graţiat cu o expresie ca de prin partea locului, cum ar fi: „Las-o aşa, nea Antohi!”
Apoi, venindu-le rândul să ia ofensiva, au căzut amândoi, umăr la umăr, în marginea
pădurii Răzoare.
Cele trei fete ale soldatului Majestăţii Sale, Antohi Hagiu, mort la datorie, pe
câmpul de onoare, au primit câte cinci hectare de pământ şi pensie până la majorat
(plata acesteia din urmă fiind sistată când titularele s-au măritat cu dispensă de
vârstă de la autoritatea tutelară). Ele au avut urmaşi, urmaşii au împărţit pământul,
pământul nu le-a mai ajuns şi unii au plecat care încotro nemaiştiind nimic despre
strămoşul lor, un fel de erou necunoscut.
Când s-au dezgropat osemintele celor înmormântaţi de-a valma prin viile
Negroponte spre a fi aşezate în criptele mausoleului, s-au găsit rămăşiţe din vestonul
sublocotenentului Gabriel Pruncu şi în buzunarul interior – carnetul cu notiţe de război.
Cei ce s-au încumetat să scrie istoria acelor zile l-au citit fil ă cu filă, făcând din
însemnările ofiţerului temeiuri de aducere aminte. O singură însemnare a fost ignorată,
anume aceea că în timpul vizitei la spitalul de campanie, Antohi i-a povestit
sublocotenentului cum într-o noapte i s-a prevestit moartea. N-avea leg ătură cu vreo
personalitate şi nici cu operaţiile militare fiind lipsită în mod vădit de importanţă. Dar
ea este acolo, în acel document intrat în patrimoniul istoric, oricine o poate citi şi unii,
citind-o, s-au întrebat ce s-a ales de Antohi Hagiu de nu apare în nicio inscripie, pe nici
o placă, pe nici un mormânt.
***
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prin vis păşeam
păşeam prin somn încălţată în vise
câteodată greşite, câteodată promise.
perna de ceaţă, soarele-n geam,
dimineaţa nescrisă, am ajuns să te am.
cu un pas eu revin şi cu altul mă duc
să aştept înflorirea sub altarul de nuc.
nu-s decis ce să fac, niciodată nu ştiu
ce e clar în preaplin, ce e bun în pustiu.
mă plimbam pe destin, cu o foame de lup.
hrana dorului meu am să-ncerc să rup
în bucăţi cât mai mici, mai firave de zbor.
în final, tot va fi o grămadă de dor.
ziua când l-am văzut pe dumnezeu
se înroşeşte amurgul ca o hârtie de turnesol.
ploile de stele uneori sunt acide.
capul gorgonei se iţeşte
după dune de ceaţă
speriind pescăruşii.
o mână aduna norii într-o pâlnie
şi-i toarnă direct în matriţe
de făcut perne pentru îngeri orfani.
nimic nu se pierde.
totul se transformă în uitare.
fac şi eu semne pe peretele casei,
să nu uit ziua
când l-am văzut pe dumnezeu.
zori
m-am trezit între cărnurile albe şi moi
ale răsăritului.
cineva pusese soarele la fiert într-un ceaun,
să facă mămăliga,
cete de kinguroaie de lemn.
lumea se obişnuise să se descurce
cu puţin, chiar cu nimic.
stăteam sprijinită pe perna
umplută cu stelele altora,

luate pe câţiva bani
de la anticariat.
satul se umpluse de miros
de mămăligă arsă,
de sfârşit de vară,
de cămăşi asudate de ură.
secundarul ceasului de la primărie
îmi ciocănea sacadat
în capul pieptului.
recuzita
fetuşi de copac
aliniaţi pe marginea drumului,
scorburi părăsite
în inima fiecărui trunchi.
lumina sapă
cu mâinile goale
în matricea zorilor
un nou adăpost.
deşiraţi pe dealuri
lupi translucizi
urlă a dor de toamnă,
sălbatice umbrele lor.
tot corpul mi s-a făcut o rană
de zmeură.
m-am îmbrăcat în armura mea verde.
semăn cu o lăcustă.
semăn cu mine îmbrăcată-n frunze.

22

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

poate
e de vină acest octombrie
răsucit pe talerul balanţei
se caută un echilibru
în timp ce frigul atârnă
în mine cât mai mult
se aud trosnind parâmele
aici
înăuntru
acostează o brumă
apoi un geamăt de fluviu
mai trece câte-un strigăt
ori câte-o pasăre strivind aerul
îmi lipsesc ancore
şi cuvinte încăpătoare
îmi lipseşti tu
băncile unei faleze
şi poate acel te iubesc pentru că nu trebuie
să te iubesc
lăsat la prova unui vapor
care urmează să plece...
între umbra mea şi realitate
e o formă
cu ochi de noapte
şi suflet de ziuă îndoliată
parcă tot soarele
s-a strâns într-un melc
părăsit printre ierburi
(vocea ta prea departe
cântecul suspendat în adevăr
cum respiraţia condamnatului
la moarte)
unde pasul striveşte lumina
şi cuvântul îşi potoleşte somnul
cu semne indescifrabile
(acum înţeleg
rostul tăcerilor tale îndelungi)
paşii mei
pe culoarul unei inimi
ce nu mai vrea să bată
aritmic
ne căutăm umbrele
şi nu găsim nici măcar
cuvântul iluzie
care le-ar putea înlocui
atunci luăm în braţe iernile
din calendare
le dăm nume

şi cu naivitatea încrezătorului
le cerem să ningă
peste roşul unei inimi
care nu-i mai răscumpără nicio bătaie
coexistăm
în poeme cu lirism evident
strângem sub litere
durerea unor singurătăţi perene
enigma unor trasee
şi mutilarea unor iubiri
noi
căutătorii de odihnă
sub cadrane de ceasuri afumate de timp
înşirăm reptile pe cuvinte când
semnele de lumină ne lasă orfani
suntem ai nimănui, iubito
îmi spui din când în când
şi niciun leagăn nu ne mai poartă trupul
prea mici să cuprindem literatura
în semnele noastre
care poartă în spate sacii cu fragmente
din istoria unei vieţi
dacă
îmi cauţi umbra
vei găsi o pânză cu viaţă pe alocuri ruptă
acolo unde păsările au trecut
prin mine
să te ajungă să te atingă să te hrănească
iubitule
dacă îmi cauţi umbra
vei afla
că dincolo de conturul ei e o deltă
unde poposesc toate cuvintele tale
scrise în după amieze cu plictis
ploi înşelător de calde
şi sălcii care tac
a moarte întreruptă de sindrofii libelule arzând prin mansardă
sub focul unor tristeţi călătoare
cum păsările ce vor trece mereu prin mine
când ne îndrăgostim
de umbre
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îngerul electric

spiritul
puterea acelei respiraţii
asupra mea
m-a ţinut o vreme
la suprafaţă
eram ciudată
făcută din mii de beculeţe
strălucitoare de-ţi luau ochii
aşa navigam pe oceanul de sentimente
cu ochii în privirea ta
care mă susţinea
până în ziua
în care din totul
nu a rămas decât
banalul stâlp
de care atârnai şi tu
la rândul tău.
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rock’n’roll
mâinile îngerului
se zgârceau de frig
şi strânse una în alta
striveau beculeţele

din care erau făcute
un sunet grav
se auzea de sus
de peste maşinile din trafic
dar nimeni
nu avea timp
să dea atenţie
unui amărât de înger din becuri stinse
de supărare.

ziua lui
îngerii băteau din palme
şi din ele cădeau mii de cioburi de sticlă
şi filamente arse
de la fostele lor beculeţe
era ca un scrâşnet totul
îngerii rămşi întregi
strângeau din dinţi
să nu păţească la fel
erau şi fulgii unor foste aripi
prinşi în pomi
şi suflaţi de crivăţul iernii
era sfântul crăciun cu alte cuvinte
şi tu nu eşti
şi tu nu eşti niciodată aici.
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(Din viitoarea placheta de de versuri „Îngerul electric”).

pe strada
pe care mergeam eu
era numai iarnă
şi multă zăpadă
nemurdărită încă de nimeni
îngerii străjuiau albi şi veseli
străzile care se intersectau
inimile lor erau roşii
cam ca sângele
dar îngerii erau făcuţi
numai din mici beculeţe
unele albe
altele roşii
şi totul părea ireal
şi de neatins
aşa ca iubirea mea pentru tine
un înger din beculeţe albe
cu inima veşnic sângerândă
topindu-se de dor
una cu stâlpul care îl încarcerează
în beton
spânzurat graţios
să lumineze
o viaţă.

rugăciunea

păsări în aer

tot una
cu îngerul din sticlă
trebuie să devii
până luminezi măcar noaptea
ca el
până vei ajunge să luminezi
şi ziua
până la marginea pământului
unde îngerii din sticlă
albă
pulsează
inima lor este foarte roşie
şi-o ţin în vârful degetelor
şi spun tatăl nostru
fără ecou
peste iarna arctică.

pe vremea aceea
păsările
nu încremeniseră în aer
în plin zbor
şi nu stăteau
aşa
ca atârnate
de un fir din văzduh
pe vremea aceea
păsările
aveau inimi
calde
care băteau gingaş sub pene
cerul se săruta cu marea
drumul
pe care mergem astăzi
singuri
nu era
iar dumnezeu exista.

căderea în rai
eu cădeam încet din ceruri
şi din suspine
mă întrupam
ca o altă madonă
care ţinea atentă
în palme
boaba translucidă a unui gând
în care împărţeam de fericire
pe din două raiul cu tine.
văzul
cădeam aşa ca o
ninsoare
şi descriam mari troiene
de zăpadă din sticlă mărunt pisată
de zeloşii trecători
numai unul
nu era pe marea stradă
să mă audă
să mă recunoască
să mă vadă
şi acel unul era chiar el
către care
am să mă întrupez
din scrum
spre o altfel de judecată
unde îmi va înfinge
pene în loc de becuri
şi îmi va spune
du-te acum
să îl veghezi
până o să te vadă.

fără cuvinte
au fost o dată
ca niciodată
că de n-ar fi
nu s-ar povesti
pantofiorii prinţeselor oropsite
care îşi găseau stăpâna
iar maştera crăpa de ciudă
ninsoarea albă
curgea din cer
nimic nu era de-a-ndoaselea
absolut nimic
poveştile de iubire
erau perfecte
nici măcar diavolul
nu putea tulbura aşa pace
totul până la îngerii din beculeţe electrice
ai străzii
când drept pedeapsă
toate visele ei au fost electrificate
şi scoase din priză
de marele meşter.
dorul trist
pe crucea mea
cu beculeţe colorate
stau o pereche de guguştiuci
simbol al gândului pereche
ei cântăresc cel mai greu
restul nu mai contează.

© Simona Andrei
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Promo
Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul
Nou „Tudor Pamfile”
Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi va
organiza duminică, 22 decembrie 2013, Festivalul
de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou
“Tudor Pamfile”, ed. a XXII-a, manifestare ce va
începe la ora 12,30 din faţa Catedralei
Arhiepiscopale, de unde, după ce vor primi
binecuvântarea Înalt Preasfinţiei sale Dr. Casian
Crăciun, Arhiepiscopul „Dunării de Jos”,
colindătorii, sub forma unui alai, se vor deplasa pe
strada Domnească până la scena amplasată la

intersecia străzilor Domnească cu Brăilei

(vizavi de hotel Dunărea) unde va avea loc
spectacolul final.
Festivalul judeţean reuneşte anul acesta cele
mai reprezentative formaţii de colindători din judeţul Galaţi, dar şi din Brăila, Vaslui, Vrancea şi
Republica Moldova însumând aproximativ 250 de participanţi şi se doreşte a fi un eveniment
cultural ce promovează şi încurajează autenticul în creaţia populară. (S.C.)
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Livia CIUPERCÃ
Românii literare

La trei decenii de la despărţirea de NICHITA STĂNESCU, se cade a-l îmbrăţişa
cu-n gând duios. „Orele noastre-s frumoase / ca oul soarelui / din care ziua se
naşte...” Atât cât Domnul decide naşterea întru viaţă – a noastră, cuvântul triumfă.
Dar după..., întrebatu-v-aţi?... Tot Nichita Stănescu s-a gândit şi la acest „după”.
Pentru el, acest „după” este doar „o asemuire, o neidentitate” (Părere): „Când trupul
meu va putrezi / în damful viermilor cei vii, / numai cuvântul m ă spăla-va /
reatingându-mă de sclava // acestei tandre reverii / de-a fi s ă fii...” (Numai
cuvântul...)
Da, numai cuvântul este zămislitor de-nţelepciune şi de dăruire – întru
amintire. Şi din prea mult slăvita sa iubire, rostind mereu-mereu... „ergo sum”,
dezlegatu-s-a din neant, în mod cert, îl auzim, cu vocea-i cald ă, unduioasă: „Eu sunt
poet, deci liber sunt / De faptul de-a fi fost n ăscut / Şi liber sunt / şi dezlegat de vreun
mormânt, – / de moarte eu m-am dezlegat printr-un cuvânt ” – printr-un cuvânt, la
rădăcina poeticului, „arsură” a verbului (Intersectare) înfipt în mantie de carte. Şi...
„inelând” clipa, clipa cea de taină, să-ncercăm (şi vom reuşi) să ne legănăm de
cuvântul marii treceri, rostind împreună cu cel „frumos ca umbra unei idei”: „M-am
legat de cuvânt / Ca şi cum aş fi viu / ca şi cum s-ar naşte din mine fiinţa. / M-am
legat de cuvânt ca să depun mărturie / că nu eu exist, ci el...” (Legarea de cuvânt)
– slăvitul, cuvântul cel care înscrie taina clipei înrourate de har pe-o treapt ă de hotarnic
hrisov, ce vrutu-l-am hristic.
N-a rostit el, cândva? „Freacă o rază de-o rază / ca să facem un pic / de
întuneric”? (Inima mea) Şi merit-a reţine că veşmântului de foc – ce este dar divin,
numit Lumină, prin Raza străluminărilor, îi corespunde – după voia Celui PreaÎnalt şi
reversul – Tainica umbrire, numită şi Întuneric.
Şi-n faldurile acestui An 2013, de toamnă iernatică, la trei decenii depărtare,
amintirea lui Nichita Stănescu (1933-1983) se cere prezentă – între o rază şi-o rază...
V-aţi gândit vreodată ce-ar fi putut spune Matei, Marcu, Luca şi Ioan despre
„căderea frunzei în toamnă”? Ei bine, lui Nichita i-a străfulgerat Ideea. Şi-aceasta se
va numi: Evangheliile Toamnei. Firesc. Şi detaşat. Fiecare evanghelist vorovind
despre ceea ce simte: căderea. Căderea, şi nu Înălţarea. De ce? Pentru că prima
experienţă este cea trăită pe pământ. Fără aceasta, nu ar fi fost posibilă Înălţarea.
Şi-această experienţă îndumnezeită se rostuieşte într-o stilată concizie – de către
Poet, firesc, aşa:
„Stau şi e toamnă şi sunt frunză
şi cad pe pământ”.
Pentru Nichita, scrisul s-a vrut – şi a reuşit – a fi „lepădare de cuvinte”, după
„voia poruncii” sale. A trăit pentru Poezie. A respirat prin Poezie. S-a hrănit cu Poezie.
Numai ea, Poezia i-a călăuzit paşii – şi spre ordine, şi întru dezordine: „nu eu o scriu,
ea mă scrie...” Aşa obişnuia a spune. Un spus al sincerităţii. Totale: „Eu sunt un
cântec...” (Dis-de-dimineaţă)
Ce e drept, „sinceritatea scriitorului este un principiu general în art ă...”,
rostea, cândva, un mult încercat prin via ţă, Pompiliu Constantinescu. Doar în artă.
În viaţa curentă – ştim prea bine cum s-a dovedit. Prin cuvânt – „fărâme la ospăţul
minţii” (Kahlil Gibran), însăgetare sau... însângerare, uneori – canal, alteori – minciun ă,
duplicitate, măsluire. Nichita fost-a dintr-o bucată. Chiar şi când rosteşte: „Tot ce
lumea comunistă visează / va fi” – el are grijă-a completa: „Noi suntem timpul, noi
suntem / coloanele lui profirii...” Însemnul său trimite spre o anumită interpretare.
Şi-avem a-l crede. Pe cuvânt: „A gândi e o muncă...”, „Gândul e un jug / la care
creierele noastre / înhămate / ară gândirii binecuvântate...” (A munci, gândind)
Nu ştim câţi prieteni Adevăraţi a avut, însă el i-a simţit pe toţi din juru-i ca
fiind Ai Lui. „Bătrâne!...” Mărturie scrisă (c-atât ne-a mai rămas de la el) sunt zecilezecile de dedicaţii: „Eu stau şi eu păzesc şi sânt / portarul porţii-acestui sfânt pământ”
(către Ioan Flora); „Noduri şi semne / se arată pe verbe...” (către Magdalena Ghica);
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„-s simplu împărat / peste cuvintele ce-mi ies din minţi” Eminescu dacă doarme bine / în patul inimilor noastre”.
(către Emilian); „Să re înălţăm / În aer vulturii...”, (De dragoste)
Dorul străpunge de dincolo de timpul sterp, cel
„Frumos copil urât al poeziei noastre / Cu versul meu
eu te iubesc...” (către Daniel); „sufletul domniei noastre neatins de minte omenească, sfâşietor de trist, rostind
este / Celfătfrumos, cel din poveste...” (către Valeriu); pentru fratele său mai mare: „A mai trecut o vreme fără
„Ce rămâne / şi ce scade / şi ce urcă / şi ce umblă / cu tine, / şi va mai trece vreme multă, / când noi cu toţii
piron bătut în stâncă / Teo, Teo, Teofile...” (către Teofil), fi-vom o vechime / iar tu aceeaşi undă...” (Către
„Ce mult, ce mult aş vrea ca să-ţi dedic... / ... un cântec Eminescu) Şi numai pronunţând cuvântul „Eminescu”
nisipului pe care-l ai...” (Lui Constantin Crişan), simţim proiecţie divină – lumina torenţială care străpunge
„Fie-ţi lumina ochilor / luminoasă orbilor!...” (către acest micro-univers al cunoa şterii înspre
Violeta ) – şi exemplele se pot derula, precum macro-universul necunoaşterii: „păsările se rup în aer”,
„pietrele se rup în pământ”, „stelele se rup în ceruri”,
mărgeluşele-n şirag.
În el vibrează (da, la sfântul, mereu, sfântul iar „cuvântul se naşte din cuvânt”.
Şi pe NICHITA – îl simţim „între vii căci este
Prezent!) iubirea. El este Iubirea însăşi – răsfrântă în
viu...”,
iar
emoţie: „Tu ai
dovada – nu sunt
suflet, i-am spus
doar eseurile
unei pietre, / care
şi
studiile
mă pironea cu
ce-i sunt mereu
tăcerea ei, /
dedicate,
ci
tu
ai
suflet,
Cântec
îndrăznesc
a
i-am spus unui
spune, în primul
arbore, / care mă
rând – editarea
mângâia cu umbra
„Ningea peste părul ei lung şi negru
Integralei:
lui, / tu ai suflet,
peste părul ei ondulat ca Dunărea
O P E R E
i-am spus iubitei
N I C H I TA
mele, / care-şi
ningea, ningea şi ninsoarea se topea
STĂNESCU
lăsase pletele peste
şi
părul
ei
lung
şi
negru
(2002),
în
pieptul meu ...”
C
o
l
e
c
ţ
i
a
ca Dunărea de ondulat rămânea
(Hieroglifă)
„
O
P
E
R
E
Piatra, arborele,
peste delta de inimă a mea,
FUNDAMENTALE”,
iubita
sunt
când
ningea
şi
ningea
şi
ningea
ACADEMIA
r e v ă r s ă r i
ROMÂNĂ,
simptomatice,
peste părul ei negru
coordonator:
germeni coborând
şi ondulat ca Dunărea,
acad. EUGEN
în străfunduri de
peste delta de inimă a mea”.
SIMION, efort
mit, prin înălţări
a s u m a t ,
triumfând spre
responsabil, o
lumină: „tu ai
ediţie alcătuită de
suflet, i-am spus
M I R C E A
razei / care-mi
COLOŞENCO.
rănea străfundul
Asemenea,
ochilor...”
Şi de câte ori nu l-a săgetat şi dorul de Nicolae laudă osârdiei unui alt mare prieten al poeziei române şti,
Labiş?! „Deodată i-a apărut cum / trece o umbră DIONISIE DUMA, pentru ediţia jubiliară, bilingvă:
pătimaşă prin spatele lui.// I-a apărut / mirosind a sânge, O pată de sânge care vorbeşte. A bloostain that
a minciună şi a cuţit – / undeva, în spatele lui, / unde speaks (Ed. PAX AURA MUNDI, Galaţi, 2013), având
într-adevăr mirosea / a sânge, a minciună şi a cuţit... ” merituoşi colaboratori – pe Mike Fröhlich (traducător)
şi pe Liliana Ursu (prefaţator).
(Lacrima numită glonţ) Un glonţ de decembrie!...
Da, Prietene Nichita, versu-ţi este unduire lină:
Sufletul lui Nichita a vibrat deopotriv ă întru
„Orele
plutesc
pe lângă umărul tău, / Sfere-albastre,
sfântă prietenie-veneraţie şi pentru Sfântul preacurat al
şi-ntre
ele
e
Saturn...”
// „The hours are floating past
Versului Românesc, invitându-ne: „Să ne împrietenim
cu Eminescu sărutându-i versul / iar nu slăvindu-l de above your shoulder, / blue-coloured spheres, and among
neînţeles / căci ce-a fost el, n-a fost eres / şi sărutare de them is Saturn...” în Clar de inimă / Clair de coeur...
La ceas de taină, ţie, celui care ai dat „verbului
pământ îi fuse mersul”. Şi-ndemnul său se trece-n marea
taină a viscolirilor marelui Dor de Dor: „Să-l punem între acesta plâns cuvânt”, cu-aleasă preţuire, te parafrazăm,
vii căci este viu...”, nu pentru a-l omagia, ci pentru a-l „bătrâne”, şoptindu-ţi:
Dormi lin, „în patul inimilor noastre!...”
trăi în trăirea noastră prezentă: „Să-l întrebăm pe
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Octavian
MIHALCEA

Debutul în volum al Teodorei Coman, Cârtiţa de mansardă (Casa de editură
Max Blecher, Bistriţa, 2012), etalează paşi de-a dreptul iniţiatici pe calea edificării
individuale, acolo unde se ivesc atitudini câteodat ă radicale, resimţite atât epidermic
cât şi în profunzime. Acest demers presupune un special tip de interiorizare, apropiat
dematerializării: distanţa mea de lume e bine măsurată:/ chiar şi la cea mai strânsă
îmbrăţişare/ se intercalează inevitabil un sân/ o mare mereu secată/ de lapte.
Stările vitale sunt, cumva paradoxal, prezente în proximitatea funerarului moment
terminal, ca o legănare acvatică ce absoarbe paradigmatic numai fluidele fondatoare
ale sânului, motiv prezent în multe poezii ale Teodorei Coman. Şi pentru că în sânge
se fuge mult mai greu, viaţa urmează, silenţioasă, linia ce poate duce la esenţă.
Simbolistica abisală a cârtiţei, împărţind vocaţia forării cu intermitentele ieşiri la
suprafaţă, învăluie concentric desfăşurările lirice. Legile sângelui ritmează pulsaţiile
labirintice înconjurătoare, odată cu asumarea foarte posibilei rupturi la nivel
ontologic, ceea ce ar repune în discuţie toate certitudinile, câteodată aplatizante: o
să m-apuc iar să te zgândăresc/ să-ţi pun sângele în mişcare/ din când în când o să ciupesc venele
astea/ cam dezacordate// poate un fir cedeaz ă de tot/ şi se declanşează naibii/ alarma. Ieşirea la
lumină poate avea chiar nuanţe lubrice, venite pe fondul variatelor metamorfoze ale acestei istorii
revelatoare, presupunând diverse excenticit ăţi sau ipostazieri departe de uzualul fără ambiţii deosebite.
Flash-urile propuse declanşează un periplu cromatic printre fantasme nonfigurative, cu reconsider ările
şi morganaticele luări în posesie proprii dezlănţuirii onirice. Totuşi simplitatea, mereu viabila simplitate
pare că va conduce spre unele răspunsuri aşteptate. Pericolul înstrăinării planează constant însoţit
de asfixia luminii scăzute/ din interior, ceea ce determină ultragiante pusee expresioniste: am o
grămadă de gânduri negre/ puse la muiat/ în lichid cefalo-rahidian. Procesul regresiei în fluidele
primordiale ia aici conotaţia autosuprimării, a părăsirii contingenţei pentru universul protector morfeic:
mă aşez în cadă şi dau drumul la robinet;/ o să aştept cu genunchii la
bărbie până ce apa o să mă cuprindă şi o să mă/ îmbrace, atentă să nu se
tulbure, până la gât./ lumina cade prin geam, pe mâini, doar atât, cât s ă
mă înmănuşeze./ înecul e atunci când te înveleşti complet, până la creştet,
până la capăt./ plămânii înfofuliţi matern cu apă, ca nişte gemeni/ înainte
de culcare. Intervin detaşări, amurguri şi amânate expansiuni. Percepţiile
apărţin acum eterului dintr-un spa ţiu destructurant. Pluralitatea
corespondenţelor inedite însoţeşte procesul metamorfic în curs. E clamată
ziua porţilor închise, măsură insurgentă cu valenţă simbolică. Tainele se
confruntă cu opacitatea lumii, persistând spectrul deterior ării perpetue. Cu
timpul, se instalează ocultarea, aură monahală cumva în răspăr. Ideatica
volumului ajunge în zone speciale, unde macul ările închid cercuri artistice:
florile adevărate se dau la greaţă, aşa ca herpesurile/ trup din trupul
meu, sânge din sângele meu/ nu e nevoie s ă le schimbi apa/ le-ajunge o
uşoară mângâiere/ cu limba. Corpul va fi întotdeauna regăsit în solitudine,
alături de tot ceea ce înseamnă o entitate propunând ca în loc de brăţări, să
purtăm fără teamă/ garouri. Sunt invocate voalul de doliu şi cel de mireasă,
etapele ciclului eternelor reîntoarceri, dintr-o nemăsurată călătorie. Nelipsite,
evaziunile accentuează nuanţele clinice prezente în univers: câteodată îmi
înfăşor părul în jurul gâtului/ ca şi cum aş duce un animal abia braconat/ şalul care îi ţine de
cald şi de victorie/ minţii bolnave a unui psihopat. Imaginarul fugilor nocturne internalizeaz ă
tăioase linii care determină un preţios portret multiplu flagelat. Mazilescian, sângele zvâcneşte
corect/ dacă ţi te lai de tot în voie/ te leagănă/ până te adoarme. Nu se doreşte a fi subliniat
ineditul acestei condiţii existenţiale, vizionarismul câteodată visceral fiindu-i suficient. Tonurile
crunte punctează elocvent ritmul cărţii: durerea nu trebuie tranchilizată/ când se dezmorţeşte
atacă iar/ mai ceva ca un animal hăituit/ poart-o cu tine încontinuu/ ca pe un pantof nou şi
strâmt/ până va ceda de tot/ singură// adu-i aminte că nu există milă/ nici măcar crucificarea/ nu
s-a făcut/ sub anestezie.
Cârtia de mansardă impresionează prin siguranţa unei exprimări de multe ori evadate din
realitate, fapt ce asigură coerenţa îmbinărilor aparent dezechilibrate dintre efervescen ţa sângelui şi
retragerile minimaliste în forul interior. Complexitatea acestei poezii e generat ă şi de o neîncetată
putere de a sugera detalii uneori stranii, profunzimi abstractizante traducând tumultuoase mi şcări.
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Pr. Eugen Drăgoi
Propunerea de a
participa la o seară în
Tecuci, dedicat ă
scriitorului creştin
Alexandru LascarovMoldovanu mi-a
trezit interesul. Eram
curios mai ales să aflu
cum îşi cinstesc
tecucenii înaintaşii
întru cultură, ce
pondere şi ce impact
are o astfel de manifestare locală.
Răspunzând invitaţiei gazdelor, mi-am propus s ă
dezvolt o preocupare a scriitorului care transpare din lectura
majorităţii operei sale scrise: urcuşul spiritual al creştinului
către Dumnezeu (epectaza, în terminologia teologic ă).
Această noţiune, epectaza, este de fapt o înv ăţătură a
Bisericii răsăritene, dezvoltată de Sf. Grigorie de Nyssa
(secolul al IV-lea), potrivit căreia sufletul este atras într-o
continuă mişcare ascendentă către Dumnezeu. Un astfel de
elan către înălţimile dumnezeieşti este, în fond, un progres
în virtute şi acţiune, dinamizat de dragostea divină.
În mod practic, epectaza se realizează de fiecare în parte
prin cooperare cu Harul. Teologia academic ă, bazată pe surse
patristice, dezvoltă o serie de teorii legate de împlinirea unui
astfel de urcuş spiritual, inaccesibile intelectual decât unor
categorii de creştini bine instruiţi, în care meditaţia, asceza
severă, rugăciunea profundă şi neîncetată, stăpânirea
gândurilor şi alte exerciţii spirituale formează orchestra care
acompaniază această dinamică ascensională, care de multe
ori se poate frânge datorită fragilităţii celor care se angajează
superficial în această direcţie.
Conştient de un astfel de risc, Alexandru LascarovMoldovanu a căutat să coboare ştacheta exigenţelor la
nivelul posibilităţilor omului de rând de a-i impropria
epectaza. Dorinţa scriitorului este aceea de a oferi modalităţi
ale urcuşului spiritual pentru creştinul practicant din
perioada interbelică al cărui orizont intelectual era redus,
dar care vădea dorinţa de unire cu Hristos, prin înălţarea de
la vieţuirea mundană cu tot cortegiul ei de ispite şi de prilejuri
de păcătuire. Omul de rând are nevoie de un model c ătre
care privind încearcă, fără a-şi silui propria fire, să ajungă
la acelaşi rezultat. Scriitorul tecucean a intuit că parabola,
pilda, exemplul sunt cele care pot fi înţelese şi imitate, după
modelul propovăduirii Mântuitorului. De aceea am spus că
voi vorbi despre epectaza popular ă a acestuia. Ce defineşte,

în fond, această epectază populară? Mai întâi selecţia
riguroasă, după finalitatea urmărită de autor: urcuşul
spiritual al creştinului prin paradigma hagiografic ă. În al
doilea rând, limbajul inteligibil, capabil să transmită un
mesaj soteriologic pentru o categorie largă de cititori. Şi în
al treilea rând activarea voinţei lectorului către o asumare
dinamică şi, în acelaşi timp, diacronică pentru a transpune
în propria viaţă exemplele vieţuirii sfinţilor. Cred că scriitorul
tecucean în mod conştient prezintă varii tipologii de vieţuire
şi modalităţi irepetabile de mântuire care definesc legătura
personală a fiecăruia dintre muritori cu Dumnezeu.
Naraţiunile hagiografice ale lui Lascarov-Moldovanu
reprezintă, de fapt, receptarea populară a vieţii sfinţilor; el
descătuşează textul de bază de toată încărcătura stilistică a
nenumăraţilor copişti şi compilatori, cel mai adesea prolixă,
de emfaza de multe ori sforăitoare a dialogurilor apologetice,
de redundanţele scenariilor martirajului i-l apropie de
înţelegerea omului de rând. Când cite şti expunerile
hagiografice ale acestuia ai senzaţia că te afli martor ocular
la derularea vieţii sfântului.
Darul său de povestitor apropie foarte mult pe sfin ţi
de om; sfântul nu este o entitate existenţială situată la
apreciabilă distanţă valorică de noi. Dimpotrivă, limbajul
hagiografic al autorului umanizează foarte mult trăsăturile
personajelor din calendar, ca omul s ă prindă curaj şi să intre
în dialog cu acestea. Este intimitatea sacrului pe care
Edgar
Cayce
părintele
Dumitru Stăniloae o exemplifică în spaţiul
românesc prin expresiile: Dumnezeu drăguţul şi Măicuţa
Domnului.
Foarte important este un alt aspect: LascarovMoldovanu nu vrea să impresioneze; el doreşte să convingă.
Vieţile sfinţilor în varianta sa nu sunt ca un film pe care-l
priveşti oarecum detaşat; sunt viaţă trăită în cadenţa lecturii.
Dar ca să acordăm credit încercării scriitorului de a
împinge lumea către mântuitorul urcuş spiritual, trebuie să
cunoaştem dacă acesta era un crez lăuntric al său sau doar
un exerciţiu literar. Pentru a obţine răspuns la o astfel de
interogaţie am apelat la amintirile poetului Radu Gyr care, în
câteva propoziţii, realizează un portret fără tuşe false,
spulberându-ne astfel orice îndoial ă:
„Înalt, falnic, cu ochi calzi luminându-i obrazul
totdeauna senin, cu o mustaţă tunsă ce abia începea să
încărunţească şi o dulce şi domoală vorbă
moldovenească, Al. Lascarov îşi adăuga desăvârşitei
corectitudini morale infinita lui bun ătate. Omul era,
desigur,superiorscriitorului1, ale cărui povestiri şi nuvele
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nu izbuteau să se impună printr-o distinctă şi puternică
personalitate. Dar şi-n această proză, agreabilă, fără a
purta totuşi pecetea unei autentice personalităţi artistice,
pulsa omenia: dăruirea, dragostea şi mila pentru cei umili
şi oropsiţi, pentru abaterile, năzuinţele sau înfrângerile
bietelor făpturi pământene. Deplina omenie, iat ă
caracteristica esenţială a creştinului activ şi literatului
propovăduitor al bunătăţii, care a fost LascarovMoldovanu. Fără ostentaţie ori falsă cucernicie, el
practica un creştinism lipsit de severitate, atât în viaţa
familială cât şi în relaţiile cu semenii săi“2.
Vom urmări, în continuare, câteva mostre de epectaz ă
populară, marca Alexandru Lascarov-Moldovanu desprinse
din opera sa.
Spunea odată unor prieteni învăţători: „Credinţa
presupune dragoste, dragostea m ăreşte puterea de
credinţă şi, în felul acesta, se poate ajunge la rod frumos
şi folositor. Nu vedeţi voi ce ţine şi ce face tăria unui
cămin? Cine dă putere mamei de a creşte copiii şi tatălui
ca să alerge să adune cele trebuitoare, dacă nu credinţa
şi dragostea? Şi cine de-a lungul anilor dă deoparte toate
împotrivirile , fireşti vieţii, cum şi neînţelegerile fatal ieşite
din dăinuire? Nu tot credin ţa şi dragostea? Dar
prietenia, ce putere o ţine şi o face frumoasă şi trainică?
Dar lucrarea artei? Dar lucrarea pentru ridicarea
altora? Dar ţara, dar neamul? Dar viaţa însăşi? Ce rost
ar mai avea ea dacă ar fi despoiată de credinţă şi de
dragoste? O absurditate – cum şi este la cei ce nu cred în
ea - şi necrezând în ea, nici n-o iubesc. Cum am s ă iubesc
ceva în care nu cred, şi cum, crezând, n-am să iubesc? Un
univers fără credinţă şi fără dragoste ar fi un pustiu, iar
acolo unde sunt ele, e o înainte gustare a Raiului, a
împărăţiei lui Dumnezeu“3.
Altă dată ne încredinţează că pentru a experia urcuşul
spiritual nu-i trebuie decât trei cuvinte: crede, împlineşte,
foloseşte! „Crede tot ceea ce ţi-am făcut cunoscut, împlineşte
toate poruncile ce ţi-am dat şi foloseşte toate mijloacele de
sfinţire pe care le-am statornicit pentru mântuire“. Este sfatul
lui Dumnezeu dat unui ascet care dorea mântuirea, dar nu
ştia cum să procedeze 4.
Ca absolvent al Facultăţii de Teologie vreau să vă
asigur că în nici un tratat de doctrină ortodoxă nu veţi găsi
afirmaţia că prin prietenie poţi realiza epectaza. LascarovMoldovanu susţine că prietenia adevărată, asociată cu jertfa
este mântuitoare. Spunea într-o conferin ţă la radio: „Nicio
religie din lume nu d ă prieteniei o mai luminoas ă
înfăţişare decât religia noastră, pentru că, singură, religia
noastră, fiind dumnezeiască, a putut spune despre
prietenie aşa: «Nu este mai mare dragoste decât aceea ca
un om să-şi dea viaţa pentru prietenii săi!»“5. Rezultă
aşadar că jertfa pentru prieteni este soteriologie aplicat ă.
Epectaza lascaroviană ia în calcul şi vorbirea – acest
atribut cu care este înzestrat doar omul din toat ă creaţia
imanentă –, dar şi tăcerea. Redăm un fragment dintr-o altă
vorbire la radio: „Din pildele Mântuitorului prindem un
însemnat învăţământ: cum trebuie să vorbim, noi care
adesea vorbim cum nu se cade; cât trebuie să vorbim, noi
care adesea vorbim peste ceea ce trebuie; când trebuie să
vorbim, noi care adesea vorbim şi cu vreme şi fără vreme.

În concluzie, Mântuitorul ne înva ţă că de multe ori
vorbirea cea mai de seamă este tăcerea“6.
Modelul suprem al creştinului, Iisus Hristos, poate fi
molipsitor pentru cel dornic de a ajunge în Împ ărăţia lui
Dumnezeu. Mântuitorul S-a făcut rob ca să scoată din robia
Satanei pe oameni. Lascarov-Moldovanu pune la inima
cititorilor săi o imitare pe viu a chenozei Hristice, adică a
actului de întrupare a Fiului lui Dumnezeu, anume exemplul
lui Paulin, Episcop de Nola, prietenul Sfântului daco-roman
Niceta de Remesiana, care s-a dat pe sine rob la un vandal,
în locul unui tânăr şi prin vieţuire creştină ireproşabilă a
reuşit să-l determine pe stăpânul său să libereze toţi
robii creştini7.
În fine, dacă vrei să te mântuieşti, adică să ajungi la
capătul de sus al urcuşului spiritual – îndeamnă scriitorul
Lascarov-Moldovanu – fii pentru lume ca un mort. S ă nu te
mâhneşti dacă lumea te ocărăşte; să nu te înalţi (adică să nu
te trufeşti), dacă te va lăuda. Pentru a înţelege mai bine un
astfel de comportament, face apel la o întâmplare din via ţa
Sf.Macarie care i-a trimis ucenicul în cimitir: într-o zi i-a
cerut ca de dimineaţă până seara să ocărască morţii, iar în
altă zi să-i laude până la asfinţitul soarelui. Întrebându-l
apoi ce reacţie au avut morţii la un astfel de tratament,
ucenicul a răspuns că n-au zis nimic. Atunci bătrânul l-a
povăţuit: şi tu să fii la fel, orice ar zice lumea despre tine 8.
Astfel a dorit Al. Lascarov-Moldovanu s ă-şi ajute
semenii întru credinţă pentru a-i apropia de Dumnezeu. Nu
mă îndoiesc de faptul că scrierile sale i-au încurajat pe mulţi
în dificilul demers soteriologic. Reeditarea unora din aceste
publicaţii continuă lucrarea scriitorului şi în vremea noastră,
iar autorul rămâne în conştiinţa posterităţii drept un creştin
căruia i-a păsat de soarta altora. Cum zicea Vergiliu în Eneida:
Non ignara mali, miseris succurrere disco (Am învăţat
să-i ajut pe nefericiţi, căci ştiu ce-i năpasta).
Note:
Lascarov-Moldovanu nu a fost preocupat s ă lanseze
şi să promoveze un stil original. Criticii Eugen Lovinescu şi
G. Călinescu consideră că acesta îşi trage stilul din Mihail
Sadoveanu, iar G. Mihăilă apreciază că este scriitor moralist
creştin în consonanţă cu Gala Galaction şi Ion Agârbiceanu
(n. ns.)
2
Radu Gyr, Calendarul meu, Editura Ex Ponto,
Constanţa, 1996, p. 127-128.
3
Al. Lascarov-Moldovanu, Amintiri cu învăţători, I,
Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1943, p. 220-221.
4
Al. Lascarov-Moldovanu, Viaţa creştină în pilde,
Ed. Fundaţia culturală Regală, Bucureşti, f.a., p. 3.
5
Al. Lascarov-Moldovanu, De vorbă cu sătenii, I,
Vorbiri la radio, Editura Cugetarea, Bucure şti, f.a., p. 31.
6
Idem., p. 48.
7
Idem, p. 58-60.
8
Al. Lascarov-Moldovanu, Viaţa creştină în pilde,
p. 63-64.
1

* Comunicare ţinută la Casa de Cultură din Tecuci în ziua de
22 noiembrie 2013, în cadrul colocviului anual de filosofie „Ion
Petrovici“, ediţia a VIII-a.
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Pr. Eugen Drăgoi
Am primit cu nespusă bucurie impresionantul
volum Bisericile oraşului Tulcea şi slujitorii lor,
publicat de cercetătoarea Lelia Postolache, cu
binecuvântarea Preasfinţitului Visarion, Episcopul
Tulcii, sub egida Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna“
şi în îngrijirea Editurii Matamorfosi din Tulcea
(Tulcea, 2013, 504 p), pe care autoarea mi l-a trimis
cu bunăvoinţă.
Preabinecunoscută prin neliniştea ei de
cercetător împătimit, de pasionat şi profesionist
bibliograf şi de talentat scriitor şi publicist, d-şoara
Lelia Postolache ne surprinde din nou prin acest
volum bine articulat şi extrem de util.
Ştiu că de mai mulţi ani încoace cititorii tineri
sau vârstnici au mari probleme când este vorba să
citească o carte de aşa dimensiuni. Şi-a pus însă
cineva întrebarea cum este să scrii un asemenea
tom? Autoarea cărţii de care vorbesc nu este
înzestrată însă doar cu răbdare; are şi metodă
ştiinţifică şi puterea de selecţie a materialului (câte
mărturii a cercetat, dacă le-ar publica integral ar mai
ieşi cel puţin un volum la fel de mare!) şi har
scriitoricesc. O astfel de trudă benedictină o
apreciază, pe drept cuvânt, şi PS Episcop Visarion
în prefaţa cărţii, scriind, între altele: „Neobosita
cercetătoare în vechi izvoade bisericeşti şi
profane, prof. Lelia Postolache s-a aplecat cu
migală şi dăruire asupra trecutului vieţii
bisericeşti nord-dobrogene. Dovadă sunt
nenumăratele studii şi articole pe care cu
competenţă şi acribie ştiinţifică le-a publicat
de-a lungul vremii şi care au scos din uitare nume
şi fapte din vechime şi pe care le-a prezentat
generaţiei de astăzi ca îndemn şi model de cinstire
a înaintaşilor. De ani de zile, depunând o muncă
laborioasă şi asiduă, autoarea s-a ocupat de
istoria lăcaşurilor de cult din oraşul Tulcea şi,
aplecându-se asupra izvoarelor scrise şi nescrise,
a dăltuit în slovă trecutul acestora, scoţând în
relief importanţa lor în viaţa social-culturală,
misionar-spirituală şi ecumenică a vechii urbe
aşezate la gurile Dunării“ (Cuvânt de
binecuvântare, p. 5).
32

În mod
tradiţional şi
firesc ar fi fost
ca lucrarea
respectivă să o
fi scris un preot
(sau mai mulţi),
ori…
o
preoteasă. A
scris-o însă
L e l i a
Postolache pe
care, fie-mi
îngăduit a o
considera preoteasa condeiului bisericesc
dobrogean, întrucât scrie cu smerenia, devoţiunea şi
duhul unei vrednice preotese. Limbajul său este cald,
concesiv chiar şi cu neîngăduitele purtări ale unor
slujitori bisericeşti din istoria tulceană, vădind o
pudoare creştină şi o abordare a vieţii fără plonjări
contondente ori abrazive şi fără neserioasele picanterii
pe care unii istorici se grăbesc să le afişeze în
publicaţiile lor.
Dincolo de acestea, istoria bisericilor şi a
preoţilor din moştenitorul anticului Aegyssus, este
scrisă cu rigoare ştiinţifică, eliminând, prin trimiterea
la surse sigure, legende mai vechi sau mai noi
referitoare la fundarea şi construirea sfintelor locaşuri,
completând şirul slujitorilor acestora şi amendând
afirmaţii făcute până acum după surse orale, ori din
amintiri care se cunoaşte că nu pot avea calitatea de
document neîndoielnic. Municipiul Tulcea are prin
această meritorie lucrare o adevărată şi primă
monografie bisericească.
Inscripţii epigrafice tombale, plăci
comemorative, hrisoave mai vechi dar şi
contemporane, gramate, acte de stare civilă, însemnări
pe cărţi vechi, scrisori – cele mai multe din toate
acestea inedite – , îi găsesc locul în volum, întregind
istoria bisericilor, clericilor şi a altor truditori
bisericeşti.
Patru mari capitole constituie greutatea valorică
a volumului: Istoricul bisericilor oraşului Tulcea,

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

pp. 11-210 (cu trecutul şi prezentul celor 18 biserici şi
capele din oraş, precum şi cu alte repere istorice şi
statistice), Biobibliografii ale slujitorilor bisericilor
oraşului, pp. 211-353 (unde sunt prezentate
medalioanele biobibliografice ale PS Episcop Visarion
şi a 74 de preoţi), Ungurenii din Sarinasuf,
pp. 353-365 (un fel de arbore genealogic al unei familii
de preoţi şi cântăreţi bisericeşti care au slujit peste 14
decenii în bisericile tulcene) şi Slujitorii bisericilor
oraşului în actele de stare civilă ale Primăriei Tulcea
(1879-1904), pp. 369-410 (cu referire doar la cele 6
biserici vechi din oraş). Alte cinci capitole prezintă:
Indice de lucrări de licenţă (ale preoţilor tulceni),
Documente şi fotografii, Iconografia preoţilor care
au slujit în bisericile din Tulcea, Publicaţiile
periodice şi religioase şi cărţile publicate sub egida
Bisericii în intervalul anilor 2000-2012 şi Bibliografia
publicaţiei „Îndrumător pastoral“ a Episcopiei
Tulcii (2009-2012).
Stilul narativ al Leliei Postolache este fluent şi
face lectura plăcută. Textul este însoţit de foarte multe
imagini – iniţiativă lăudabilă – întrucât multe din vechile
monumente care fac obiectul ilustraţiilor se vor nărui
şi vor dispărea în timp. Amintirea lor vizuală se conservă
în această preţioasă carte, chiar dacă pentru unele sunt
publicate doar detalii.
Cât despre bibliografia pe ale cărei repere se
sprijină autoarea pot afirma, fără teamă de greşeală,
că este exhaustivă.
M-am bucurat să găsesc în acest volum biografii
şi imagini ale unor preoţi pe care i-am cunoscut şi cu
care am colaborat ori slujit, precum: Nicolae Ionescu,
Cadiu Iustinian, Gheorghe Jerpălău, aceştia mutaţi la
Domnul; Andone Dumitru, Neculai Mihalea, Vasile
Neculai, fraţii Nichifor şi Ene Lefter, Dumitru Gavrilă,
Ioan Strat de care mă leagă amintiri şi prietenii durabile,
sau colegii mei de seminar şi teologie: Gheorghe
Dăscălescu, Călin Luca şi Vasile Tănase, ajunşi şi ei
ca şi mine la a 60-a aniversare a vârstei! Îi mulţumesc
recunoscător autoarei pentru această ofrandă prin care
salvează de la uitare locuri, oameni şi fapte.
O felicit din toată inima că s-a încumetat şi a
reuşit deplin să ne pună la îndemână un preţios
document istoric şi instrument de lucru. Nu mă îndoiesc
de faptul că preoţii vor primi volumul cu recunoştinţă.
Cel puţin pentru o sută de ani de aici înainte nicio lucrare
despre viaţa bisericească tulceană nu se va putea
scrie fără utilizarea şi citarea cărţii
Leliei Postolache.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, RELATIVITÉ
continuarea

de la pagina 9

Parisul. Dar nu Parisul lubric. Al desfătărilor, al
nebuniilor, al civilizaţiei, al străzilor încărcate de
istorie, al palatelor încărcate de cultură şi intrigi.
Ci Parisul ca luptă de clasă, luptă împotriva
opresorului, luptă împotriva sfintei alianţe ce
pândeşte din colţurile Europei şi de pretutindeni.
Oraşul tinerilor care vor mai mult, mai bine şi mai
corect. Al luminilor, al apusurilor şi al cafelei ce
nu te lasă să dormi. Pentru că trebuie să trăieşti,
să gândeşti, să schimbi ceva în această lume,
nebună, vândută, coruptă până în străfunduri. Dar
care totuşi nu şi-a pierdut speranţa, pentru că nu
are voie. Nefiindu-i permis să se bălăngăne ca un
beţiv scrijelind zidurile cu unghiile murdare. Nu,
asta nu. Omenirea stă undeva ca sub o placă de
marmoră. Dar suflul. Suflul ei se simte, vine de
undeva de departe. Dintr-o sfărâmare politică,
dintr-o revoltă poate a nimănui, poate a tuturora.
Asta se citeşte pe chipurile tinerilor parizieni,
indiferent de origine, de clasă socială. Toată lumea
freamătă sub un soare primăvăratec rătăcit pe
cerul înalt. Croitorese tinere şi pline de viaţă,
florărese cu rochii roşii, muncitori în industrii,
vânzători de ziare hormonali, hamali oache şi,
studenţi cehi, dansatoare de cabaret pline de
nesomn, oameni fără vârstă plini de speranţă,
ţărani de prin împrejurimi cu traiste zoioase,
prostituate cu limbaj împopoţonat, comunişti fără
slujbă, ghitarişti cu accent unguresc, ambulan ţi
cu îngheţată, fripturişti de diferite orientări,
muncitori la tramvaie, fete în casă, maeştri de
hotel ruginiţi, scriitori împinşi din spate de
motive îndoielnice.
O lume heteroclită, un soare ce sfârtecă biologia,
adieri de vânt translucide, străzi scăldate de şuvoaie
ce nu mai vin, mizeria socială, trăsurile bune,
ziarele roşii agitând adevăruri, cântecele străzii,
schiţele în creion ale Pont Neuf-ului.
Şi clopotul de la Notre Dame. Departe, din ce în
ce mai departe.
Un câmp de garoafe roşii. Mintea lui Rogerius.
bastioane.
orizont.
feminitate.
Mirosul Parisului, plăcerea vieţii, freamătul ce va
să vină.
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Eugen HOLBAN

etnograf

- Morile de apă În zona etnoculturală Tecuci – Zeletin documentele istorice şi de arhivă menţionează
un mare număr de „vaduri de moară”, mai ales pe cursul inferior al Bârladului. Să fie vorba,
oare, doar de anumite segmente din albia râului, unde conformaţia naturală a albiei permitea
amenajarea unor iazuri – iezături, strict necesare funcţionării în bune condiţii a morilor de
apă, dar în care sătenii nu interveniseră până la data redactării actului în nici un fel? Formularea
respectivă apare de obicei confuză, lăsând loc interpretărilor. Astfel, citind menţiunea care
se face în actul de vânzare-cumpărare a unei suprafeţe de pământ care intersectează albia
râului ori se mărgineşte cu ea, că se vinde şi cu „un vad de moară”, putem
presupune următoarele:
1. Că vadul de moară era locul în care conformaţia albiei râului favoriza amplasarea
unei mori de apă, fără ca asupra lui să se fi intervenit în vreun fel până la data redactării
actului respectiv. Există însă şi formularea „(...) cu loc de vad de moară în Bârlad (...)”,
cum ar fi uricul din 26 martie 1624 (C.D.M., supliment) emis de Radu Tomşa Vv pentru
Condre, mare vameş, care nuanţează această formulare conferindu-i mai multă certitudine.
Adică este vorba de un loc favorabil amenajării unui vad de moară.
2. Că mult folosita menţiune numeşte locul în care s-au făcut deja amenajările aferente
de colectare şi dirijare a apei, urmând a mai fi construit ă doar moara.
3. Că s-a început, de fapt şi construirea acesteia, dar, din cine ştie ce motive, lucrările
au stagnat într-o anume fază:
4. Că în vadul respectiv au mai existat de-a lungul timpului, cândva, una sau chiar
două mori, dar, la data întocmirii actului, mai existau doar urmele.
5. Că în vadul de moară ar fi putut exista o moară, dar care, la data redactării actului
nu mai funcţiona. Fusese probabil abandonată şi se afla într-o stare avansată de degradare.
6. Şi, în sfârşit, ipoteza cea mai optimistă, anume că moara să fi fost chiar în stare de
funcţionare, dar conform obiceiului, în text s-a menţionat doar „vadul de moară”. Se ignora
astfel partea esenţială, adică instalaţia tehnică, moara, deoarece fie că nu făcea parte din
tranzacţie, fie că era încorporată în expresia consacrată, pomenită mai sus.
Adică se vindea o parte din terenul arabil şi o parte din vadul de moară, unde, pe
lângă moara existentă deja, dar ruinată, se mai putea amplasa o alta nouă. Presupunerile
noastre nu se bazează pe intuiţie, ci, mai ales, pe conţinutul documentelor istorice, pe care
le-am analizat. De obicei, atunci când este vorba de un act de vânzare-cump ărare, iar moara
se vinde aşa cum am menţionat mai sus şi cu o anumită suprafaţă de teren agricol, formularea
este sumară, adică cea consacrată: „şi un vad de moară”. Deşi în actele respective nu se
menţionează, vadul de moară avea implicaţii substanţiale în preţul total al tranzacţiei. În ceea
ce priveşte ignorarea unor obiective – precum morile – care, uneori constituiau de fapt
motivul principal al tranzacţiei, nu credem că s-ar putea datora unui viciu de formă. Ar putea
fi mai degrabă un mod mai puţin cinstit – binecunoscut la noi – de sustrageri de la unele taxe
şi impozite.
Când în jurul morii apărea însă o gâlceavă ceva mai „fierbinte”, mai ales între rude
sau între răzeşii unei comunităţi săteşti, „grămăticul” era obligat să intervină cu detalii
lămuritoare, pentru a-i conferi actului invulnerabilitatea necesar ă.
Astfel, după ce menţionează, prin formula consacrată, vine în completare cu precizări,
referitoare la iazuri şi iezături şi chiar la mori, pe care nu le-ar fi menţionat probabil, dacă
nu ar fi apărut un motiv special.
Bunăoară, în anul 1646 – f.l.f.z. – Crucean, feciorul Irimii şi al Măgdălinei, nepotul
lui Isăilă din Movileni, vinde moştenirea de la părinţii săi „un vad de moară în apa Siretului
(...)” şi, mai departe, „(...) în care vad au deschis tătâne-meu şi cu unchiul meu Telul,
care vad cu iaz, l-am iezuit cu multă cheltuială şi multă clacă ce din lac şi din baltă au
făcut părinţii noştri cu ştirea tuturor răzeşilor noştri şi nici unu n-au vrutu să puie un
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Moară de apă din Schiveni, Brăhăşeşti - vedere
laterală, anii 1970.

ban la cheltuială, ce singuri părinţii noştri au făcut-o şi iazul şi moara, la zilele lui
Vasile Vodă (...)”.
Iată deci că datorită unei neînţelegeri între localnici, textul a dezvăluit până la urmă
un adevăr fundamental, şi nume că, în vadul citat iniţial există totuşi o moară.
Dar nu numai atât. Crucean justifică vânzarea vadului de moară ca datorându-se
unei situaţii critice pe care o traversa familia lui. „(...) Şi noi, pe urma părinţilor noştri,
până acum agiungându-ne lispa, i-am întrebat pre toţi, rude şi ai noştri, dintr-amândouă
ţărmuri şi din Movileni şi din Mirceşti şi n-au vrut să ne întoarcă cheltuiala ce au
cheltuit-o părinţii noştri şi pe urma lor ce am cheltuit noi”. Din această parte a textului
transpare încă un aspect cu pronunţat caracter socio-economic.
Când spune cum e făcută moara, moştenitorul încearcă să precizeze calitatea –
dreptul – părinţilor săi de a fi singurii proprietari şi, bineînţeles, dreptul de coproprietar al
unchiului său Telul, deoarece au cheltuit şi au muncit singuri. Reiese, de asemenea, foarte
clar că această iniţiativă individuală nu era (chiar) proprie
comunităţilor săteşti din vremea respectivă, că, de fapt,
construirea unei mori presupunea un efort comun, ce se
realiza practic prin asocierea unui grup sau a unei întregi
comunităţi săteşti. Asocierile se făceau de obicei pe „spiţă
de neam”.
După cum se spune în text, părinţii lui Crucean au
solicitat insistent celorlalţi răzeşi asocierea în vederea
construirii şi apoi a folosirii în comun a instalaţiei, dar au
fost refuzaţi.
În plus, şi Crucean, moştenitorul de drept al morii,
ajungând la ananghie financiară, probabil din cauza datoriilor
pe care părinţii săi le făcuseră în vederea amenajării unei
instalaţii de asemenea proporţii şi, nevoit fiind să vândă o
parte din ea, face din nou apel la rubedenii şi la toţi răzeşii din
sat. Nimeni nu-l sprijină pentru a păstra moara, a n-o înstrăina.
Motivul? Poate fi atât de ordin general, adică accentuarea
procesului de disoluţie al stăpânirii în devălmăşie, sau de ordin
particular, adică inoportunitatea economică a acestei mori.
Logic, moara nu putea fi eficientă, dacă mai existau deja în
sat şi alte instalaţii asemănătoare. Aceasta ar putea fi unul
dintre motivele care i-a determinat pe consătenii lui Crucean
să nu investească nimic în ambiţioasa iniţiativă a unui
răzeş susţinut doar de o rudă apropiată.
Pe de altă parte, textul actului de vânzare-cumpărare trebuia să convingă neapărat
că moara nu aparţine obştii sau vreunui grup de răzeşi – ca de obicei - iar prin vânzarea ei
nu se tulburau principiile juridice-tradiţionale ale stăpânirii în devălmăşie.
În altă ordine de idei, se pare, nici treburile morii nu mergeau prea bine, în cazul în
care proprietarii reuşiseră s-o pornească. Să fi fost oare de vină concurenţa?
Apelând din nou la logică, vom deduce că satul nu stătuse – în nici un caz – fără
mori până la data respectivă, iar în cazul în care n-ar fi avut nici una, orice ini ţiativă de
construire ar fi fost acceptată de majoritatea populaţiei şi în nici un caz nu ar fi fost respinsă
categoric. Revenim la citat: „(...) Deci noi, văzându că nu ne mai întorc cheltuiala am
învândutu dumisale giupânului Gheorghiţă din Strizeşti, acel iaz şi acel vad de moară,
dereptu cincizeci de galbeni partea mea, precum au cheltuit părinţii mei, fără partea
Telului, numai am vândutu eu apa şi vadul morii cu loc de mori, fără câmp. (....)”.
Reiese din pasajul citat mai sus că tranzacţia se făcea doar pe vadul de moară cu
iazul fără „câmp” şi „fără partea Telului” (?). Care să fie oare partea Telului?
(va urma)
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S-a născut la 20 decembrie 1938, la
Tg. Bujor, Galaţi. Aşadar, în acest
decembrie, 2013, ar fi împlinit 75 de ani.
N-a mai avut răbdare să-şi trăiască vârsta
rotundă, întrucât ne-a părăsit în primăvară,
pe 7 aprilie. Să ni-l reamintim, aşa cum
a fost.
A absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galaţi şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
Facultatea de filologie. A fost ziarist şi
scriitor. Activitatea de publicist a început-o
la cotidianul gălăţean „Viaţa nouă”, ca
redactor şi şef de secţie; apoi, peste ani, a
lucrat la „Viaţa Liberă”, la ziarul „Acţiunea”
(redactor-şef adjunct), fiind ulterior redactor
responsabil al revistei de informa ţie
„Instanţa Publică”, supliment al revistei
„Porto-Franco” Galaţi şi redactor-şef al
ziarului „Jurnalul de Galaţi”. În 1992 a
devenit consilier editorial atestat de
Ministerul Culturii, calitate care i-a permis
să înfiinţeze şi să conducă Editurile
„Hypatya” şi „Pax Aura Mundi” din Galaţi.
A fost membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti, al Societăţii Scriitorilor
„C. Negri” din Galaţi.şi membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Gala ţi-Sud-Est.
A debutat editorial cu volumul de nuvele poliţiste „Moartea paharelor de cristal” („Junimea“,
Iaşi, 1974), urmat de romanul „Singurătatea calului troian”, scos la aceeaşi editură (1976);
volumul de reportaje, „Adevăr şi metaforă”, i-a apărut la „Cartea Românească” (1988), iar
„Taina bătrânului fort”, roman pentru copii, la Editura „Ion Creangă” (1989), urmat de
„Inscripţii pentru mileniul trei”, volum colectiv de reportaje şi eseuri (Editura Militară,
Bucureşti, 1989). Alte şase cărţi a publicat după 1989: romanul „O anchetă ratată”,
„Cacialmaua (a patra punte)”, roman (1991), romanul „Capcana ucigaşă”, volumul colectiv
de povestiri „Taina spovedaniei”, 1993, precum şi „Misiune Ultrasecretă”, nuvelă poliţistă.
În 2007 i-a apărut ultima sa carte antumă, „Braconierul”, povestiri de vânătoare.
Mircea Ionescu s-a făcut remarcat şi ca autor a numeroase scenarii radiofonice, scenarii şi
piese de teatru transmise la radio şi televiziune. A colaborat la importante reviste literare din
Galaţi şi din ţară. A primit premii pentru scenariu de film (1984), pentru crea ţie dramatică
(1987), premiul TVR pentru scenariul de film „Primăvara cailor sălbatici” şi Premiul pentru
proză al Societăţii Scriitorilor „C. Negri”, 1991, pentru romanul „Cacialmaua (a patra punte)”.
Editura sa, „Pax Aura Mundi“, Galaţi, a fost premiată la Salonul Internaţional de Carte
pentru Copii, Chişinău, 2006. Are patru romane nepublicate.
Cei care l-au cunoscut – şi foarte mulţi gălăţeni se numără printre aceştia: eroi ai reportajelor
sale, colaboratori, autori publicaţi, colegi gazetari, scriitori ş.a. – îl vor păstra în amintire ca
un om de cultură inimos, deschis în a-şi ajuta semenii, pregătit să facă bine, în acelaşi timp
drept în judecată, neînduplecat în convingeri. Iar amatorii de vânătoare şi-l vor aminti ca un
camarad adevărat, mereu vesel.
Cum spuneam, ar fi împlinit în acest decembrie 75 de ani. Să-i păstrăm o amintire luminoasă!

Dan Plăeşu
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Adrian POHRIB

Poliţia din Galaţi în primul deceniu interbelic
1918-1928
Pe linia modernizării instituţionale a Poliţiei, la 2 martie 1921, este publicat un act normativ
care prevedea unele modificări la Legea pentru controlul străinilor, inclusiv înfiinţarea unui
Birou al Populaţiei, în cazul nostru aflat în subordinea Prefecturii de Poli ţie Galaţi, cheltuielile
pentru materiale şi personal, estimate la aproximativ 400.000 de lei, urmând s ă fie suportate de către
Comună, suma investită urmând să fie recuperată şi din încasările amenzilor care urmau să fie aplicate
de către acest birou (Conform unei situaţii întocmite de Prefectura judeţului Covurlui, în luna octombrie
1924, în oraşul Galaţi se regăseau 3.237 cetăţeni străini, după cum urmează: 1000 greci, 386 italieni, 356
polonezi, 260 ruşi, 209 iugoslavi, 187 germani, 177 cehoslovaci, 135 austrieci, 115 turci, 105 unguri, 95
francezi, 17 bulgari şi 502 alte naţionalităţi - vz.Gh.N.Munteanu Bârlad, Galaţii cu 35 vederi în text.
Harta ţinutului şi Planul Oraşului, Ed.Societatea de Editură Ştiinţifică-Culturală Galaţi, 1925, p.11).
În acest sens, prefectul Poliţiei gălătene, Dan Sărăţeanu, solicita Primăriei tot sprijinul de care
avea nevoie, deoarece întrevedea c ă înfiinţarea acestui birou era mai mult decât benefic ă în munca de
poliţie, şi nu numai, ministerul fixând ca termen de începere a înscrierii popula ţiei data de 15 mai. Cel
puţin, pentru oraşul Galaţi, se impunea de urgenţă înfiinţarea unui serviciu specializat care, pe de o parte,
se putea ocupa exclusiv de această problemă, întocmind evidenţe şi lucrări de calitate, iar pe de altă parte
se realiza o degrevare a celorlalţi poliţişti de unele atribuţii -se impunea practic o „diviziune a muncii”, dac ă
termenul nu este prea forţat.
Deşi, aşa cum am arătat, suma necesară înfiinţării biroului era de 400.000 lei, din bugetul Comunei
fiind afectată numai suma de 200.000 lei, această sumă s-a dovedit mai mult decât insuficientă. Pentru
a putea funcţiona în condiţii normale din punct de vedere logistic, trebuia afectat acestui birou un
imobil cu cel puţin cinci camere, în care urmau să-şi desfăşoare activitatea cei zece angajaţi. Având în
vedere faptul că acest serviciu urma să colaboreze strâns cu Prefectura de Poli ţie şi că această instituţie
dispunea de un spaţiu care, din păcate, era neigienic, prefectul Poliţiei a dispus ca o parte din suma de
mai sus (21.000 lei) să fie utilizată la efectuarea de reparaţii capitale la parterul Prefecturii. O dată soluţionat
aspectul locaţiei, rămâneau o serie de probleme nerezolvate, iar unele solu ţionate parţial. Astfel, pentru
oraşul Galaţi era necesară confecţionarea unui număr de 26.000 de casete, ce reprezentau imobilele din
oraş, casete instalate în aşa numitele „dulapuri clasoare”, la care se ad ăuga un dulap clasor mai mare
care cuprindea aproximativ 300.000 de fi şe, astfel construit şi aranjat ca prin mecanismul său să poată
arăta oricând, cu aceeaşi facilitate cu care se regăsesc cuvintele în dicţionare, situaţia persoanelor care
erau înscrise în fişe. Acest clasor nou, cu mii de diviziuni mobile şi zeci de sertare, era deosebit de
important, purtând registrele respective fiec ărei străzi din oraş, oferind cu uşurinţă posibilitatea de
orientare a funcţionarului însărcinat cu lucrările de înscriere. La acestea se adăugau cheltuielile de
tipărire a fişelor propriu-zise. În fine, pentru buna func ţionare, prefectul Poliţiei considera că Primăria
trebuia să pună la dispoziţia acestei instituţii cel puţin o sumă egală cu prima.
De la 17 octombrie 1921, dat ă la care a fost dat în funcţiune Biroul Populaţiei, până în luna
august a anului următor, fuseseră înregistrate un număr de 36.000 de persoane, cifr ă care reprezenta
aproximativ un sfert din totalul popula ţiei gălătene. Principalele cauze care au dus la acest rezultat
slab erau: faptul că înscrierile s-au făcut numai la biroul central aflat la sediul Prefecturii de Poli ţie, deşi
conform art. 12 din Regulamentul de aplicare a legii ( Monitorul Oficial, nr.280 din 24 martie 1921) trebuiau
înfiinţate birouri de populaţie la fiecare circumscripţie poliţienească; situaţia excepţională a oraşului Galaţi
în care exista o afluenţă ridicată a populaţiei flotante; personalul total insuficient şi lipsa mijloacelor
bugetare care să asigure o dotare materială corespunzătoare. Acest serviciu era deservit doar de
şapte persoane, care asigurau în medie înregistrarea unui num ăr de 120-130 persoane, pe când ar fi
trebuit desemnate la fiecare comisariat de poli ţie două persoane, la care se adăuga un număr de 12
persoane la sediul biroului, deci în total un num ăr de 22 de oameni. Comuna se vede nevoit ă să aloce
prin buget suma de 150.000 lei, sum ă care avea să fie recuperată prin aplicarea unei taxe de înscriere
în valoare de cinci lei/ persoană, urmând ca, pe baza acestei alocaţii bugetare să fie angajaţi un număr
de maximum zece funcţionari.
Probleme deosebite din perspectiva păstrării liniştii şi ordinii publice au fost puse în faţa Poliţiei
gălăţene cu ocazia declanşării grevei generale din octombrie 1920, care la Gala ţi s-a desfăşurat pe
parcursul a 22 de zile.(Cf. Ioan Brezeanu, N.G.Munteanu - Jude ţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi,
1972, p.151-152.)
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Prinţul durerii
Prinţul durerii, roman biografic romanţat, este închinat
pictorului Ionuţ Cătălin Florea şi tuturor persoanelor cu
dizabilităţi de pretutindeni.
Moto:
„Suferinţa este o realitate, o problemă şi o taină...”
Pr. Teofil Pârâian
1997. Linz. Sfârşit de an.
Răsfoia îngândurat albumul plin de litografii
excepţionale, după tablouri celebre, fiind mai mult atent la datul
paginilor. Să nu le rupă, să nu fie zgâriate de coupe-papiere, fixat
de Gert, la rugămintea sa, între arătător şi mijlociu. Albumul îl
împrumutase de la Biblioteca Universităţii, încântat că are fişă ca
tot studentul respectabil. Ca tot ce era nou în viaţa lui de om
conştient de handicap, de pildă acest banal act de înscriere la
bibliotecă, îi stârnea tot felul de gânduri şi frământări. În primul
rând, spiritul de independenţă, de a fi om întreg, de a nu depinde
de semeni, era o permanenţă. A cerut imediat ce a ajuns la CASA,
cuţitul din os de cerb cu care Hermann tăia paginile cărţilor. I s-a
spus că este mai bine să proiecteze diapozitive, pentru a nu se
chinui. Verbul a se chinui şi alte câteva cuvinte: a consuma, a
frământa, a munci, a canoni, nevoi, etc. îl scoteau din sărite.
Asistentului îi păru rău că-l folosise, involuntar, evident, fără
intenţie. Valul de furie din ochii lui Ionuţ îl făcu pe Gert să spună
repede: Iartă-mă, te rog. Tardiva scuză nu calmă agitaţia bărbatului
din căruţ. „Eu vreau, eu pot!” strigă cu forţă. Parcă se eliberase de
ceva rău… Privi cu atenţie autoportretul lui Vincent van Gogh,
după accidentul de la Arles. Pictorul olandez îl scruta, uşor încruntat.
Urechea dreaptă era bandajată cu o bucată de pânză alb murdar.
Haina verde spre negru scoate în evidenţă paloarea chipului. Revede
de câteva ori Lan de floarea soarelui, Lan de grâu cu ciori şi
Vedere din Arles cu irişi. Se uită îndelung la portretul automutilatului
şi deodată…
Pe uşă intră fratele său de cruce, Jurgen. „Halt !” i se
adresă, dar şi lui Gert: „Aş vrea să mergem prin oraş. Să vă
povestesc ceva care, după mine, este foarte important.” Porniră
pe străzile cu copacii acoperiţi de dantelăria fină a promoroacei.
Era o feerie, un balsam pentru suflet. Încântat de ceea ce credea că
descoperise precum şi de frumuseţea neobişnuită a dimineţii de
iarnă, Ioni începu să fluiere vesel. În parc, merse în zig-zag şi
intenţionat se înfundă cu căruţ cu tot într-un troian, făcând haz
împreună cu Gert şi Jurgen. Cei doi îşi mai văzuseră prietenul în
asemenea stări de veselie, dar ca în acea zi, niciodată. „Dau o
bere”, anunţă ritos. Păşiră pe o stradă îngustă paralelă cu Galeria
Asigurationi Generali, şi legară calul la mica berărie din care
răzbătea, până în stradă, damful de bere proaspătă. Luară câte
eine Flasche Bier. Localul nu era animat la ora aceea, aşa că după ce
traseră o gură zdravănă de dunkles Bier ciuliră urechile la vorbele

pictorului de la CASA. „M-am întrebat după expoziţia de grup
din ’95 de la Casa Veche (Altenhof), dacă am intrat cu adevărat în
Lumea Picturii. Nu-mi venea să cred că toate cele opt acrilice au
fost cumpărate. De fapt şapte, deoarece fratele Emil a cumpărat
pentru familie tabloul „Camera artistului”. Mi-am zis este un gest
frumos să cumperi pânze pictate de un handicapat…Ce-i? se adresă
celor doi. Ce-s mutrele astea? Vreţi voi să spuneţi că nu-i adevărat,
că totul este fals, că nu sunt un gunoi uman? Hai, bunii mei prieteni,
să nu ne ascundem după cireş că ne facem de „râsul scoicilor”,
vorba bunicului Stamate, acela de-i ziceau oamenii „cocoşelul
grecesc”. Sunt şi voi rămâne un handicapat, fi-ar să fie de
existenţă! Numai Mama, îngerul meu păzitor ştie câte a tras la
edecul vieţii mele şi a fratelui Emil. Mai apoi în adolescenţă, aripă
frântă de pescăruş, când am luat-o de la capăt cu viaţa, practic de
la zero. Bine, bine, o să ziceţi, dar de unde formidabila pasiune
pentru arta picturii? Hai să mai luăm un rând din această bere
grozavă. Da? Da. Mi-am adus aminte că în copilărie era un ritual
pe care nu vroiam să-l pierd. Tescuirea strugurilor. Înainte de a fi
urcaţi în cada mare de lemn unde se aflau strugurii cu bobiţe mici
de Fetească Albă, câteva babe ne îmbăiau, ne tăiau unghiile de la
picioare şi mâini, ne scurtau chicile, urcându-ne în cadă. Începea
mustuiala, noi ţopăind cu chiote şi strigături, până cădeam în cur
de oboseală. O altă echipă pregătită din timp ne lua locul şi tot aşa
până terminam toţi strugurii aduşi din vie. Eram înconjuraţi de
simbolul strugurelui. La porţi, stâlpii prispelor, în icoanele din
biserică şi peste tot unde se consuma vin: cârciumi, crame, vinării,
povarne, expoziţii de vinuri. Copii desenau din start cu ochii închişi
struguri, case, crame, nunţi, botezuri, cununii. Apoi erau animalele
gospodăriei de care ne loveam toată ziua: Oi,capre, porci, cai,
vaci, etc. Muncile câmpului, pădurile, marea, lacurile erau prezente
la orele de desen. Şi de aici un pas spre o exprimare „artistică”.
În familie, bunicul, mama, au încercat să picteze după natură sau
din imaginaţie. Încercări modeste, fugare, desigur. Sunt mai
degrabă impulsurile omului gregar, rupestru. Un gest aparţinând
„magiei”. Mie mi-au plăcut culorile şi desenul care să exprime
ceva. Să „vorbească” de mine şi o anume stare pe care o trăiam
sau trăisem. Şi, la urma urmei, este alternativa unică, de altfel. De
când sunt la cursurile de la Universitate am pătruns, prin lectură,
în lumea imaginii, fie că este pictură, desen, grafică, fotografie sau
film. Dintr-o dată nu mai sunt singur. Pictorii mari ai acestei lumi,
din cât am căutat, au avut diferite metehne, care nu
i-au împiedecat să-şi urmeze destinul spre glorie. Dar hai la masă.
Mama ne aşteaptă.
Pentru Ecaterina Florea, acordarea de către Primăria
Municipală Linz a unui apartament cu trei camere, după cinci ani
de aşteptare, a fost un gest de-a dreptul copleşitor.
Eram bucuroşi de nu se poate, spune. Învârtim o geampara
în mijlocul sufrageriei fluierând şi tropotind ca la nuntă. L-am
rugat pe Emil să dea o fugă la marketul lui herr Franz Marten şi
să cumpere câteva sticle de „Şampanie Austriacă”, pahare şi faţă
de masă de unică folosinţă. Şampania nu era cea din „1842 cu
foiţă de aur”, dar păstrase, cel puţin după prezentarea de pe
etichetă, aromă şi buchet de mere şi lămâie. Fire practică, Emil
cumpără şi câteva cutii cu pişcoturi pufoase. La sărbătoarea inimii
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sosesc prietenele mele, doamnele Kristina, Eleonora,
Cristel, Jacllin, Gusti, prietenii: Gert, Jurgen, şi câţiva
colegi de facultate. Cele sticle de şampanie autohtonă
nu fac faţă euforiei şi se repetă figura + o sticlă frumos
ornamentată în formă de ploscă pe care scria
„Palincă”. Care a şi pus capac inaugurării locuinţei
din Dinghoferstrasse nr.61. Apartamentul îl primesc la
cheie, nou nouţ. La aşa casă, trebuie, nu? mobilă
adecvată. Contacte cu o firmă specializată şi de comun
acord se comandă mobilă modernă şi multifuncţională.
Ca tot românul sfinţesc locuinţa prin bunăvoinţa
preotului Vasile Gherasim venit de la Viena. Eram în
Sfântul Post Alb al Paştelui şi preparatele au fost ca
atare: borş de ştevie, tocană de cartofi cu urzici,
sărmăluţe în foi de viţă cu orez şi ciuperci, plăcintă de
mere şi compot de vişine. Să nu credeţi că am uitat de
mămăligă, dar a trebuit să alerg puţin, prin Linz, după
mălai.

ANUNŢ

Tinerii intrară voioşi în casă, dând bineţe gazdei.
Ecaterina îi ajută să se facă comozi. Sunt tot în post,
dar al Crăciunului şi duminica aceasta este dezlegare la
peşte. Afară de ei mai este invitată fraulen Eleonora
Schmidt, secretara Băncii „Oberbank”, şi herr profesor
Leonard Lehmann de la Universitatea de Arte din Linz
cu soţia. Cu puţin înainte de a se aşeza în jurul mesei
din sufragerie au sosit Elsa şi Gusti, prietenele lui Emil
şi Ionuţ. Cele două domnişoare oferă flori doamnei
Ecaterina Florea. (...)
Cătălin îi relatează profesorului Lehmann discuţia
purtată la berăria „Copacul scund”. Acesta ascultă
deosebit de atent aserţiunea studentului său, dând
aprobator din cap. Pare surprins de ce aude ,şi mai ales
de atitudinea voluntară, de dorinţa de a se regăsi în
Parnasul muzelor , de a fi altceva în ceea ce pictează.
„Aşa că, domnule profesor, poate părea un punct de
vedere egoist, lipsit de modestie, dar pictura mea este
originală. Sau vreau să cred că este…
Leonard Lehmann preda la Universitatea de Artă
din Linz cursuri despre ştiinţa culorilor. Apreciase,
încă înainte ca Ionuţ să-i fie student, picturile şi grafica
acestuia, după ce se uitase într-un album cu expoziţia
de grup de la Casa Veche. Cele opt tablouri acrilice
văzute şi revăzute îi dezvăluise un artist plin de talent,
cu un stil propriu pe care nu-l întâlnise prin galeriile,
albumele sau cărţile de artă. Se afla în faţa unor tablouri
elaborate, cu mesaje bizare, desene bine conturate şi
culori profunde. Da, culorile sunt cele care transmit
fluide magnetice, ce te îndeamnă să priveşti şi iar să
priveşti imaginile mesianice venite din timp. Instant se
face o legătură isihastă. După plecarea artistului,
profesorul Lehmann avea să cosemneze: „ Ionuţ era
dominat de o flacără interioară care răzbătea în toate
căutările sale. Această flacără îl va susţine şi în
eternitate.” În calitate de profesor magister kunsteler
aprecierile sale sau notele critice aveau greutate şi
cântăreau mult în balanţa cronicarilor de artă plastică.

Editura Centrului Cultural Dunărea
de Jos roagă pe toţi cei care dispun de
manuscrise, fotografii sau orice altfel de
obiecte, înregistrări audio sau video,
cărţi ale regretatului poet Simon
Ajarescu să ia contact cu membrii
redacţiei revistei „Dunărea de Jos”
pentru realizarea unui moment omagial
în memoria unuia dintre cei mai buni
scriitori care s-au afirmat pe aceste
meleaguri.
Mulţumim anticipat!

Max Popescu
39

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

Revista Dunãrea de Jos - nr.142

Marilena Panamarciuc-Avramescu

În anul 1941 îl regăsim pe Tache Avramescu în satul Cozmeni,
judeţul Cernăuţi, concentrat la Batalionul III Infanterie-Fortificaţii, dar
şi implicat în viaţa culturală a satului. Activitatea muzicală desfăşurată
aici îşi câştigă
recunoaşterea binemeritată din
partea localnicilor, dar, mai ales, a
SOCIETĂŢII DE CRUCE ROŞIE A
ROMÂNIEI., după cum se vede mai
jos în scrisoare:
Cozmeni, 4 Noiembrie 1941
Domnule Director,(Tache
Avramescu)
Învăţătorul TACHE AVRAMESCU, concentrat în
satul Cozmeni, judeţul Cernăuţi (în mijloc)

Societatea Naţională de
Cruce Roşie, Subfiliala Cozmeni,
vă mulţumeşte pe această cale,
atât Dvs, cât şi camarazilor aleşi de Dvs, pentru frumosul şi nepreţuitul concurs pe care ni laţi dat tot timpul şederii Dv. în oraşul nostru şi de felul cum aţi înţeles a ne sprijini societatea
noastră care luptă aşa de greu şi într-o regiune atât de orfană de element românesc.
Domnule Director, natura a fost aşa de bună cu darul care v-a înzestrat cu cel mai
frumos talent, muzica, fiţi fericit şi căutaţi ca pe acolo pe unde veţi trece să lăsaţi aceeaşi
impresie şi însufleţire românească pe care le-aţi lăsat şi la noi, iar dacă Dumnezeu ne va ajuta
să ajungem la o pare atât de aşteptată, nu ne uitaţi şi mai reveniţi odată între noi unde veţi
putea retrăi câteva clipe în mijlocul celor pe care i-aţi învăţat cântecul nostru românesc.
PREŞEDINTE
SECRETAR
Corina Cantemir
Costiniuc
-sale
D , Domnului Avramescu Tache, concentrat la Bat. III-68 Inf. Fortif. Cozmeni
Oraşul Galaţi îl va adopta pe învăţătorul Tache Avramescu, începând din anul 1947, materializându-i visul
cel mai drag căci aici, talentul lui şi activitatea rodnică de cercetare, creaţie şi dirijorală i-au adus, din partea
Ministerului Învăţământului şi Educaţiei, derogarea de a preda MUZICA, de pe pozi ţia de profesor. Este un nou
început, în alte condiţii de lucru şi implicare şi cu alte posibilităţi de afirmare. Va lua cu sine gândurile bune şi
recunoştinţa celor cărora le-a oferit, în Cudalbiul său natal, talentul, munca, timpul şi inima sa...
Un prim capitol de viaţă, frenetic, tumultuos şi plin de lumină se încheie pe scena Căminului Cultural Judeţean
Covurlui „C. NEGRI” unde Fundaţia Culturală Regală „Regele Mihai I” organizează, cu concursul Căminului Cultural
„Ştefan cel Mare” din comuna Cudalbi, o serbare menit ă să strângă fonduri pentru premierea căminelor ce se vor distinge
la concursul de joc şi cântec românesc, organizat pe plăşi şi judeţ şi pentru înzestrarea bibliotecii Căminului Cultural din
Cudalbi. Aşa cum se menţionează în programul spectacolului, „dansurile şi corurile sunt executate de ţărani iar cele 6
coruri sunt armonizate de d -l învăţător Tache Avramescu, pe 4 voci”.
Cortina coborâtă la sfârşitul spectacolului a încheiat şi un episod al vieţii învăţătorului Tache Avramescu:
tinereţea a cedat locul maturităţii căreia i se ofereau condiţii şi perspective noi de împlinire şi desfăşurare.
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Corneliu STOICA

Sterică Bădălan şi Relu Angheluţă: „Duet autumnal – formă şi culoare”

Artiştii gălăţeni Sterică
Bădălan şi Relu Angheluţă expun
la Galeriile de Artă „Nicolae
Mantu” pentru a cincia oar ă
împreună. Ei sunt nu numai buni
prieteni, dar şi iscusiţi exploratori, unul în
pictură, celălalt în sculptură, ai unor motive
şi tehnici care le-au definit în timp
identitatea artistică.
Mare îndrăgostit de natură, Sterică
Bădălan încântă şi de această dată cu
imaginile sale inspirate de peisajul
fermecător al Deltei Dunării şi al Dobrogei
natale, dar şi de cel din zona oraşului
Câmpina, spaţiu pe care l-a cunoscut mai
bine cu prilejul taberelor de creaţie la care a
participat în ultimii ani. Sunt lucrări în care
peisajul este surprins în rotaţia ciclică a
anotimpurilor şi a unor momente diferite ale
zilei. Predominante sunt cele dedicate
toamnei, anotimp care d ă posibilitatea
slujitorilor penelului să folosească o bogată
paletă cromatică. De aici şi culorile întâlnite
cel mai frecvent în pânzele pictorului
gălăţean: galben, auriu, argintiu, roşu, oranj,
griuri, pământ de Siena. Uneori, pictorul
plăsmuieşte imagini în care arborii au
îmbrăcat hlamidă purpurie („Octombrie”,
„Toamnă târzie”) sau în care galbenul
inundă suprafaţa tablourilor („Toamnă în
galben”, „Toamnă aurie”). Ipostaziaţi într-o
reprezentare frontală, copacii din lucrarea
„Toamnă” par adevărate flăcări vegetale.
Alteori, galbenul stins convieţuieşte pe
aceeaşi ramură cu pete de oranj, roşu şi-un
verde supus descompunerii, din care sevele
au dispărut. Semnele toamnei se citesc reflectate şi în valurile unduioase al Dunării (Reflexe”); ceaţa
lăptoasă creează o atmosferă mohorâtă („Ceaţă la mal”). Adesea, efectele acţiunii factorilor meteorologi
ai toamnei sunt
sugerate
prin
dominante
de
culoare („Diptic”,
„Câmpina
I”,
„Toamnă
în
Deltă”).
Când pictează peisajul în
anotimpul
de
primăvară şi vară,
Sterică Bădălan
trăieşte la un alt
diapazon întâlnirea
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cu spectacolul naturii. Verdele ocupă cea mai mare parte
din suprafaţa tablourilor, albul florilor este exploziv,
albastrul apei se contopeşte cu cel al cerului. Iernile au şi
ele farmecul lor, fiind plăcute ochiului, dar strecoară în
suflet un sentiment de melancolie („Iarna”, „Prima
zăpadă”). Există în peisajele artistului gălăţean o poezie
izvorâtă din fiinţa unui om care se simte o parte din natur ă
şi trăieşte în registre diferite orice întâlnire cu plaiurile
natale sau cu locuri descoperite în momente semnificative
care i-au marcat existenţa. Florile din ciclul „Buchet”,
pictate pe suporturi de formă rombică (o noutate în creaţia
artistului), transmit şi ele un sentiment de tristeţe
iremediabilă, de regret după zilele când în tijele şi corolele
lor pulsa viaţa în toată plenitudinea ei.
Cele unsprezece lucrări de sculptură expuse de
Relu Angheluţă ne pun în contact cu o personalitate
artistică distinctă, care a ajuns în urma unor asidue c ăutări
şi a unei activităţi laborioase la o exprimare sintetică, la
găsirea unei formule stilistice moderne, care s ă-l
individualizeze şi să placă iubitorilor de frumos. Formele
şi volumele plăsmuite de el sunt rodul unor elabor ări
meticuloase, în care marmura şi piatra sunt folosite în
ronde-bosse-uri de sine stătătoare sau sunt asociate şi
intră în dialog, în aceeaşi compoziţie, cu alte materiale,
precum bronzul, aluminiul, fierul şi foiţa de aur. Prin
sculpturile sale, Relu Angheluţă ne duce cu gândul la
unele mituri biblice („Fructul oprit”, „Supliciu”, „Ve şnicie”),
obiectivează idei ca cele ale genezei, devenirii, germinaţiei,
regenerării naturii („Geneză”, „Regenerare”, „Miracol”,
„Germinaţie”, „Speranţă”, „Dezlănţuire”, „Simfonie”,
„Muguri”). Artistul este un temperament liric, el tr ăieşte
actul creaţiei la mari combustii lăuntrice. Lucrările sunt
şlefuite cu răbdare de bijutier, dând senzaţia purităţii şi a
unei depline armonii.
Artişti aflaţi în plină evoluţie creatoare, cu
discursuri în consonanţă cu mişcarea plastică din ţara
noastră, participanţi la importante tabere şi simpozioane
naţionale, Sterică Bădălan şi Relu Angheluţă semnează o
expoziţie de ţinută, care le consolidează poziţia în cadrul
mişcării plastice gălăţene.

Gaudeamus 2013

Am avut şi
gălăţeni la Târgul
Gaudeamus! Printre
ei, Victor Cilincă,
lansându-şi trei cărţi,
printre care şi „Das
Mioritza Reich” şi
Andrei Velea, cu
„Plaja de la
Vadu”… Editurile
Tracus Arte şi
Brumar…
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80. NOUR, Gheorghe - sculptor. S-a născut la 16 martie 1953, în satul
Stoicani, comuna Folteşti, judeţul Galaţi. A absolvit Şcoala de Artă din
Galaţi, secţia sculptură, unde a studiat cu profesorul Alexandru Pamfil.
Este membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici „Simeza”. Este şi absolvent al
unui curs de restaurator al obiectelor de art ă din metal. Licenţiat în Ştiinţe
juridice şi administrative, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea
de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov. Masterat în Studii Europene
de Administraţie Publică la aceeaşi instituţie de învăţământ superior.
Expoziţii personale: 2001,Galaţi, Şcoala „Sf. Grigorie Teologul”; 2002,
Tecuci, Galeriile de Artă „Gheorghe Petraşcu”; 2003, Galaţi, Casa Corpului
Didactic; Banca Românească; 2004, Brăila, Galeria de Artă a U.A.P.; 2005,
Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”; Tecuci, Galeriile de Artă
„Gheorghe Petraşcu”; 2010, Galaţi, Poliţia Locală, „Galeria Ascunsă”; 2013,
Tecuci, Galeriile de Artă „Gheorghe Petraşcu”. Participări la expoziţii de
grup: 1990, Salonul anual, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Gala ţi; Soveja;
2000, 2001, 2002, „Sculptura româneasc ă contemporană”, Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi; 2006, Sărăţeni,
Vaslui; Huşi, Casa orăşenească de cultură; 2008, Vaslui, Muzeul „Ştefan cel Mare şi Sfânt”; 2008,
Iaşi, Muzeul Literaturii; 2011, Club Poligon Smârdan. Particip ări la expoziţii naţionale: 2004, 2006,
2008, 2010, 2012, Bienala Artelor „Ion Andreescu”, Buz ău; 2005, 2006, Concursul „Nicolae Tonitza”,
Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad; 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, Saloanele Moldovei, Bac ău-Chişinău;
2007, „Sacru şi profan”, Galeriile de Artă „N.N. Tonitza”, Bârlad; 2009, Bienala Artelor „Cezar Ivănescu”,
Galaţi; 2011, Târgovişte, Bienala „Gheorghe Petraşcu”; 2012, Piteşti, Concursul de Creaţie Artistică
„Univers XXL”. Participări la tabere de creaţie: Soveja (1990); Rohia, Maramure ş (1994); Ploieşti,
Muzeul de Istorie, Simpozionul Naţional „Timpul şi Omul” (2007, 2009). Distincţii: Premiul pentru
sculptură „Marcel Guguianu” şi Medalia Fundaţiei de Artă „Sf. Luca”, Bârlad (2007); Premiul I,
Concursul de Creaţie Artistică „Univers XXL”, Piteşti (2012). Are lucrări în colecţii particulare din
România, Austria, Germania, Italia, Spania, S.U.A.
Majoritatea lucrărilor lui Gheorghe Nour sunt ronde-bosse-uri cioplite în lemn de nuc, de prun,
de cireş, de gutui, turnate în duraluminiu sau realizate din îmbinarea lemnului cu bronzul şi alte
metale. Alături de portret, unde face adevărate sondaje în psihologia personajelor portretizate, unora
dându-le şi o semnificaţie simbolică, sculptorul cultivă nudul şi compoziţia figurativă sau
semiabstractă. Dovedeşte o înţelegere deosebită a materialului şi ştie să exploreze în favoarea creaţiei
calităţile şi defectele masei lemnului, să introducă în compoziţii elemente din fier, bronz sau ghips
(„Fereastra sufletului”, „Portret de femeie”, „Eti”, „C ălugăr”, „Portret de bărbat”, „Mască”). „Eti”,
întruchipare portretistică a unui extraterestru, are chiar accente expresioniste, ca de altfel şi „Mască”,
realizată din duraluminiu. Multe lucrări sunt metafore plastice, ele având o înc ărcătură ideatică ce
sugerează germinaţia, devenirea, maternitatea, scurgerea timpului, zborul, etapele biologice ale vie ţii
omului, dansul („Germinaţie”, „Metamorfoză”, „Clepsidră, „Echilibru”, „Maternitate”,”Izvorul vieţii”,
„Vibraţia inimii”, „Rugăciune”, „Fertilitate”, „Înălţare”, „Trepte”, „Compoziţie”, „Tors”, „Siluetă,
„Tandreţe în familie”, „Invitaţie la dans”, „Aripa”, „Strune de dor”, „Poarta Raiului”). Artistul este
preocupat pentru folosirea echilibrat ă a plinurilor şi golurilor, pentru găsirea unor ritmuri dinamice,
ascensionale, pentru finisarea lucrărilor. Gheorghe Nour înscrie cu dezinvoltur ă în spaţiu forme şi
volume apelând la stilizare, la exprimarea sintetică a ideilor, stărilor şi trăirilor sale interioare. Sculptorul
nu ocoleşte nici subiectele cu caracter mai dramatic, stările conflictuale, tensionate. În acest caz
formele devin mai contorsionate, dobândesc un zbucium pe care privitorul îl sesizeaz ă în traseele
curbelor, în structura compoziţiei („Jertfă”, „Simfonia lacrimii”).
Bibl.: Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Editura Alma, Galaţi, 2004; Năstasă Forţu, Orizonturi
artistice contemporane, Editura Pan Europe, Iaşi 2007; Corneliu Stoica, Întâlniri confortante, Editura
Sinteze, Galaţi, 2007; 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; Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura „Sinteze”, Galaţi, 2013.
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Tudose TATU

Galaţi 30 Septembrie 1850 – Charles Cunningham ia la bani m ărunţi situaţia
Report regarding the Sulina Bar and the Shoals at the Aragany, and the means of removing them;
also regarding the rendering of the St.George’s Branch navigable; the Portizza Mouth and the Kilia Mouth; the
extend of carrying Trade to the United Kingdom, and the effect the present state of the Sulina Branch has on it.
În traducere înseamnă:
Raport privind Bara Sulina şi zona cu apa mică de la Aragany (Argagnis-Argani-Ilgani nn.) şi modalităţile
de a le îndeparta; de asemenea cum să se facă Braţul Sfântul Gheorghe navigabil; Gura Porti ţa şi Gura Kilia;
volumul comerţului ce se desfăşoară cu Marea Britanie şi efectele pe care le are situaţia prezentă de pe Braţul
Sulina asupra acestuia.
O analiză de zile mari, cum rar se mai poate vedea astăzi.
Braţul Sulina
Bara de la gura de vărsare a Braţului Sulina al Dunării se aseamănă mult cu Barele de la gurile de vărsare
ale tuturor celorlalte fluvii care se varsă în mare; probabil Bara de la gura de v ărsare a fluviilor care au flux şi
reflux se formează datorită nisipului adus de mare, dar la Sulina, Bara pare a fi format ă din depunerea mâlului
adus în jos de fluviu.
Lăţimea Barei este de aproximativ 200 de iarzi.”
Mai precis 182,88 metri.
Pentru a îndepărta Bara nu este necesar nimic altceva decât să agiţi mâlul iar curentul îl va duce în mare.
Există o mare diferenţă între Bara de la Sulina şi Barele de la gurile de vărsare ale fluviilor care au flux si
reflux, deoarece în cazul ultimelor Bara poate fi îndep ărtată şi primul flux o aduce înapoi, în vreme ce neexistând
flux şi reflux în Marea Neagră – Bara de la Sulina odat ă îndepărtată nu poate fi înlocuită decât încet prin
depunerea graduală a mâlului; exceptând întradevăr situaţiile rare când furtuna venită dintr-o anumită direcţie
o poate forma din nou în decurs de o singur ă zi.
Este vorba de furtunile venind dinspre Nord Est, cele cunoscute iarna sub numele generic de criv ăţ.
Nu există nici-o îndoială că un mic vas cu aburi de 20 sau 30 C.P. , la remorc ă cu o grapă grea de fier,
trecând iarăşi şi iarăşi peste Bară atunci când vremea o permite, va menţine adâncimea apei la Bara de la Sulina
la 16 probabil 18 picioare Engleze şti – 4,88 până la 5,49 metri.
Cel puţin se pare că pe vremea când Sulina se afla în posesia Turcilor, adâncimea de 16 picioare era
menţinută la Bară obligând fiecare vas cu pânze care ieşea în mare să ia la remorcă o grapă similară.
Este evident că acest lucru va putea fi realizat cu cheltuieli infime comparativ cu avantajul ob ţinut.
Să menţii tot timpul acolo o maşină de dragat care să îndepărteze mâlul şi să-l arunce în bărci pentru a fi
transportat apoi în mare, se pare că reprezintă o cheltuială care nu este necesară.( Correspondence with the
Russian government respecting obstructions to the navigation of the Sulina channel of the Danube, London, 1853,
Anexa Nr. 2 la Doc.Nr.18, pag.17)
Charles Cunnigham va menţiona şi lucrările hidrotehnice turceşti de prin anii 1818-1820, lucr ări întreprinse
de Kara Osman Oglu şi inginerul englez Andrew Pace, amenajări despre care însă îşi va manifesta reţinerea.
Din motive economice se pare, scoţianul din el, fără a se dezice câtuşi de puţin faţă de moştenirea naţiei şi
bancurile de pe seama ei:
S-a vorbit foarte mult despre necesitatea sau cel pu ţin de marele avantaj obţinut din îngustarea gurii de
vărsare a fluviului prin intermediul unei palisade, palisad ă care se pretinde că ar imprima mai multă forţă
curentului fluvial şi astfel va îndepărta Bara; şi se mai spune că printr-o astfel de îngustare a gurii de v ărsare a
fluviului Turcii menţineau o adâncime mare la Bară.
Faţă de acest mod de a încerca să se menţină o adâncime mare, există câteva obiecţiuni:
Nu este sigur că va avea succes.
Este adevărat că Turcii aveau un dig din pilo ţi (palisade in original nn.) de acest gen dar acesta se pare că
nu fusese construit în scopul de a mări adâncimea apei şi în toate cazurile ei au utilizat şi alte mijloace.
Va fi nevoie de o mare sumă de bani pentru construcţia digului şi vor fi nevoie de mulţi ani pentru a fi
terminat, chiar dacă va fi început şi construit cu asiduitate.
În orice caz chiar dacă se va hotărî să se construiască un dig din piloţi, un vas cu aburi dotat cu o grap ă sau
o maşină de dragat va trebui să fie folosit cât mai curând posibil şi va trebui să acţioneze continuu.(Idem, pag.18)
Sublinierea noastră: chiar aşa se va întâmpla cu lucrările Comisiei Europene a Dunării fie ele
provizorii, fie ele definitive şi....tot la fel se întâmplă şi astăzi cu dragajul AFDJ.
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aniversãri
Dar cuvântul Ban cu semnificaţia lui monetară constituie un studiu care cuprinde 41 de
coloane la care se mai adaugă trei planşe cu exemplificări de monede litografiate cu o deosebită
acurateţe de G. Voneberg din Bucureşti.
Sunt descrise 40 de monede, faţă-verso din Moldova, începând cu domnia lui Bogdan
(1348-1365) şi terminând cu cele bătute de Eustratie Dabija (1662-1666). O men ţiune specială merită
a fi evidenţiată referitor la cele imprimate de Despot (1561-1563), care au o imprimare cu influen ţe
occidentale. Din Muntenia sunt prezentate numai 18 monede începând cu cele din perioada de
domnie a lui Vladislav (1360-1375) şi terminând cu cele bătute de Radu Mihnea (1658-1659).
Importanţa acestui studiu îl scoate în evidenţă Hasdeu, atunci când afirmă următoarele:
„Banii moldoveneşti şi munteneşti sunt dintre mărturiile cele mai pipăite a trecutului vieţii noastre
naţionale şi au o importanţă cu atât mai mare, cu cât şirul lor începe din perioada fondării Principatelor.
În perioada anilor 1348-1551 au domnit în Moldova 28 de principi dintre care 14 au b ătut monede. În Muntenia, în perioada
1272-1552, au domnit 32 de principi dintre care 12 au b ătut monede” .
În anul în care redacta Hasdeu acest studiu (1893), Academia Română avea deja în colecţii peste 2000 de monede
moldoveneşti şi peste 400 monede munteneşti, provenite evident din dona ţii. Hasdeu se întreabă privind inscripţiile de pe
monede, care erau fie latineşti, fie slavone. De ce sigiliile şi documentele sunt în limba slavonă, pe când banii sunt imprimaţi în
limba latină? Cât priveşte şirul domnitorilor şi anii lor de domnie, autorul are anumite rezerve, afirmând că această problemă
rămâne deschisă . Cu multă eleganţă, autorul nominalizează sursa acestor informaţii numismatice, ca fiind Dimitrie Sturdza,
care constituie un obicei generalizat la Hasdeu, atunci când este vorba de surse.
1. Bandraburcă, una din numeroasele denumiri româneşti provinciale ale cartofului. Variante întâlnite: barabule,
baraboi, picioci, crumpenă .
2. Basarabă, este considerat de Hasdeu, cuvântul cel mai important din întreaga limb ă istorică a românilor. A fost
o preocupare constantă pentru autor de a clarifica cine au fost Basarabii, de unde şi de când au apărut în istoria românilor. Din
acest motiv subiectul va fi analizat pe 52 de rubrici, împ ărţit în IX capitole cu toate dedesubturile şi nuanţele posibile în acea
perioadă, 1893.
- Basarabii nu au fost o familie, ci o cast ă. Autorul susţine că o ramură a Basarabilor era aşezată în Transilvania, în
ţara Haţegului, confirmată prin documentele rămase de la Kemeny din 1592.
- Basarabă este compus din titlul Ban şi din numele de familie Sarabă. Din punct de vedere sintactic şi fonetic,
Basarabă este Ban Sarabă. Marea castă oltenească în secolul al X-lea, din care a izvorât dinastia Basarabilor, se numea: Sarabă.
- Sarabi este numele castei nobiliare la Daci. Printr-o logică succesivă, Hasdeu descoperă că nobilimea dacică şi
sarcerdotală, purta pe cap zarabi, de unde se presupune că saraba înseamnă cap şi în continuare se face legătura precum Sarabi
ar însemna „căpetenii”.
- O urmă a dacicului Saraba în graiul românesc de astăzi(1893).
- Împăratul roman Liciniu a fost dac din casta Sarabilor.
Concluzia lui Hasdeu se bazează pe studiul istoriei de o mie de ani a Basarabilor, fie sub numele lor primitiv de
Sarabi, fie după alipirea cu acel titlu de Ban. Basarabii nu au părăsit niciodată Oltenia şi Haţegul, după secolul al XII-lea.
8. Basarabia, provincie între Prut şi Nistru. Înainte de 1812 era partea de sud-est a Moldovei învecinat ă cu gurile Dunării şi
Marea Neagră. Înainte de secolul al XV-lea era în cadrul Moldovei. Basarabia era sinonimă cu Bugiac care aparţinea tătarilor în
afară de oraşele Ismail, Chilia şi Akerman, pe care le stăpâneau turcii. În prima jumătate a secolului al XV-lea domnul muntean
Basarab stăpânea teritoriul de pe ambele maluri ale Dunării până la Marea Neagră. Hasdeu preciza faptul că românii din
Basarabia nu se intitulau basarabeni, ci numai moldoveni 1.
9. Bâc, râu remarcabil sub raport arheologic, pe care Hasdeu îl va trata cu mare atenţie în 22 de coloane.
Localizarea acestui râuleţ, aşa cum îl clasifică autorul începe din partea muntoasă de nord al Basarabiei, trece pe lângă
Chişinău şi se varsă în Nistru lângă satul Gura-Bâcului. Originea acestui nume îl va preocupa pe autor afirmând că: „din
fericire, există un mijloc metodic de a găsi etimologia Bâcului. Cea mai veche menţiune despre acest râu, pe care o cunosc eu,
de Venelin, unde de dou ă ori acest râu este numit Bâcoveţ.
3 ne întâmpină în hrisovul lui Alexandru cel Bun din 1420, publicat
Originea acestui cuvânt vine din slavă care înseamnă taur” 2.
Acest nume trebuia să fi avut din capul locului o legend ă a sa, pe care Hasdeu începe să o descopere atunci când
afirmă că Bâcul are o importanţă istorică datorită unui monument dintr-o perioadă cu multe secole înainte de apariţia slavilor
pe acele meleaguri. Acel monument se cheamă în popor Cheile Bâcului. Un text din Dimitrie Cantemir este citat de autor ca
punct de plecare în acest studiu: „Chişinău, lângă râul Bâc, este un târguşor fără însemnătate. Nu departe de el se vede un şir
de pietroaie foarte mari, aşezate în linie dreaptă, ca şi când le-ar fi pus acolo meşteşugul omenesc… Unele din acele pietroaie
sunt nişte pătrate de trei sau patru coţi şi şirul lor, trecând peste Nistru, merge până la Crâm” 3. Regretul autorului este că în
descrierea lui Cantemir nu se precizează „de unde începe şirul de pietroaie”. Hasdeu trece în revistă mai mulţi autori care au
scris despre acest „monument” printre care amintim pe: Sulzer (1781); colonelul rus Meier (1794); grecul Dimitrie Philippides;
Stürmer (1838), dar în final se limitează la două surse mai credibile şi anume: poetul Constantin Stamati şi căpitanul Zascuk.

Radu Moţoc
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Meridianele Literaturii
COPILĂRIE
Socul plin de fructe; liniştit trăia copilăria
În peştera albastră. Peste cărarea de odinioară
Unde iarba sălbatică fâşâie acum ruginie,
Meditează rămurişul tăcut; vuietul frunzişului
Asemenea apei albastre, când clocoteşte în stâncă.
Gingaşă-i tânguirea mierlei. Un cioban
Urmează în linişte soarele ce se rostogoleşte de pe colina tomnatică.
O clipă albastră nu mai e decât suflet.
La marginea pădurii se arată o vietate sfioasă şi paşnic dorm
Cufundate-n adânc bătrânele clopote şi-ntunecatele sate.
Mai smerit cunoşti tu tâlcul anilor sumbri,
Răcoare şi toamnă în camere singuratice;
Şi-n albăstrimea sfântă răsună neîncetat paşi de lumină.
Vibrează lin o fereastră deschisă; până la lacrimi
Te mişcă priveliştea cimitirului ruinat de pe colină,
Amintire a legendelor povestite; şi totuşi sufletul se luminează uneori,
Când cugetă la oameni voioşi şi la zile de primăvară umbros aurite.

Georg Trakl, cu siguran ţă cel mai important
poet austriac, este un reprezentant al
expresionismului timpuriu, dar a dep ăşit, prin
complexitatea operei sale, cadrele acestui curent.
S-a născut în 3 februarie 1887, la Salzburg,
într-o familie mic-burgheză, cu şapte copii. A început
să scrie poezii la vârsta de 13 ani, fiind influen ţat de
creaţiile lui Baudelaire, Rimbaud şi de romanele lui
Dostoievski. Odată cu înscrierea la liceu, începe o
perioadă tulbure din via ţa sa, marcată de alcool,
droguri şi vizite frecvente la bordelul din localitatea
natală. Devenit, mai târziu, farmacist, pleac ă la
Innsbruck, unde face cuno ştinţă cu Ludwig von
Ficker, editor al revistei de prestigiu ,,Der Brenner’’.
Acesta va juca un rol foarte important în via ţa şi în
cariera literară a poetului, îndrumându-i crea ţia
într-o direcţie fructuoasă.
În ciuda acestor auspicii favorabile, via ţa lui Trakl
evoluează spre rău. Pe 24 august 1914, este trimis
pe frontul de răsărit al primului război mondial, cu o
coloană sanitară. După o mare b ătălie dat ă în
localitatea Grodek din Gali ţia, Trakl prime şte
însărcinarea de a îngriji singur nou ăzeci de răniţi.
Excedat de sarcină, poetul face o criză depresivă şi
încearcă să se sinucidă. Este internat într-un spital
din Cracovia, unde moare în noaptea de 3 spre 4
noiembrie 1914, în urma unei supradoze de cocain ă
pe care o luase, probabil, inten ţionat.
Un aspect aparte şi controversat din via ţa lui
Trakl îl constituie rela ţia (după unii incestuoasă) cu
sora sa mai mică, Gretl, faţă de care a nutrit o
puternică afecţiune. Indiferent care ar fi fost natura
relaţiilor dintre ei, acest ă soră a avut o influen ţă
deosebită asupra creaţiei poetului, referirile la ea
fiind foarte frecvente în poezii.

SURORII
Pe unde treci tu se face toamnă şi seară,
Albastră sălbăticiune, care sub arbori răsună,
Iaz singuratic în seară.
Zborul păsărilor domol răsună,
Alean peste arcul ochilor tăi.
Subţirele tău zâmbet răsună.
Dumnezeu a arcuit pleoapele tale.
Noaptea stelele caută, copil de Explozie
Vinere neagră, lirică
Arcul frunţii tale.

O SEARĂ DE IARNĂ

Când zăpada cade la fereastră
Lung în seară clopotul răsună,
Mulţi la masa-ntinsă se adună
Şi belşug deplin domneşte-n casă.
Cel plecat în lume oarecând
Pe cărări întunecate azi revine.
Pomul harului dă flori de aur pline,
Sevă răcoroasă din pământ.
Peregrinul intră liniştit în casă;
Pragul împietrise de atâta chin;
Şi-n lumina pură-a harului divin,
Străluceşte pâinea, vinul de pe masă.

Prezentare şi traduceri de

Petru Dincă
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Viorel Ştefănescu

Literatura şi Istoria

Urma lui Adrian Alui Gheorghe pe zăpada ficţiunii
Cei care se aşteptă ca un poet, şi mai ales un optzecist de top, să scrie
proză lirică vor fi dezamăgiţi: Urma 1 lui Adrian Alui Gheorghe are forma celei
mai curate proze prozaice, efect urmărit în mod intenţionat de autor, care şi-a
propus să scrie un roman „după roate regulile genului” (cf., coperta IV).
A reuşit: cartea lui are subiect, localizare spaţială şi temporală, personaje, intrigă,
dramatism şi ritm susţinut, aşa cum îi stă bine oricărei ficţiuni solid articulate.
Astfel, într-o zi de noiembrie din 1960, în curtea închisorii pentru de ţinuţi
politici de la Aiud, pe zăpadă apare un şir de urme, ducînd de la gard pînă la
corpul principal de clădire. Ciudăţenia consta în aceea că urmele nu indicau o
evadare din interior spre exterior, iar la o verificare s-a constatat c ă din efectivul
deţinuţilor nu lipsea nimeni, ci o intrare a cuiva în închisoare. Personalul era
complet derutat, din cauză că avea drept misiune să împiedice fuga cuiva, nu
pătrunderea de bună voie a vreunui intrus, or tocmai asta era marea provocare
cu care se confruntau acum gardienii. Cine putea fi: un nebun sau un spion?
Deruta sporeşte atunci cînd, la un control minuţios, nu se constată nici o prezenţă
în plus. Ampla anchetă declanşată cu această ocazie pentru lămurirea misterului
seamănă panică, sub imperiul căreia diverşi „bandiţi” încep să-şi asume culpa
respectivă, fie în ideea de a-i scuti pe tovarăşii lor din detenţie de alte necazuri,
fie ca efect al psihozei cauzate de recluziune: unul afirm ă că soţia unui coleg de celulă vine
noaptea pentru a face dragoste cu soţul încarcerat, un altul că el însuşi este cel ce iese din
închisoare, prin puterea rugăciunii şi a credinţei, însă la cererea anchetatorilor de a demonstra
cum procedează, se dovedeşte că omul „evada” în chip imaginar, în vreme ce un altul sus ţine
că însăşi Maica Domnului ar fi implicată în cauză. Cea mai interesantă „mărturie” este aceea
a unui fost iluzionist (magician, se recomand ă el) al Circului Kiev, pe nume Gurii Lovin, pe
care războiul îl prinsese în România implicat într-o rela ţie amoroasă cu o actriţă din trupa lui
Constantin Tănase, care, la rîndul său, văzîndu-i talentul deosebit îl şi angajează. În închisoarea
politică ajunsese după mai multe farse făcute militarilor sovietici, prezenţi ca spectatori la
Teatrul „Cărăbuş”, între care şi pe aceea de a-i lăsa fără pantaloni, cînd se ridicaseră să
aplaude finalul unui spectacol. De la Tănase reţinuse o reflecţie, Idealurile se aseamănă cu
stelele: nu poţi ajunge la ele, în schimb te poţi orienta (p. 88). Lui Gurii, însă, principiul nu
i-a fost de folos în închisoare, din cauză că, „furat” de un entuziasm al disperării cauzate de
trădarea iubitei sale, cînd e solicitat de anchetatori s ă-şi arate talentele, o face lată: la cererea
unui ofiţer anchetator, care voia să se convingă de puterile sale magice, transformă apa
dintr-o carafă în vodcă, în băşcălie faţă de episodul cu Iisus, care o schimbase în vin, apoi şi
pe aceea din cîteva marmite, tot interogatoriul degenerînd într-o be ţie cruntă, în cursul căreia
„oamenii legii” ajung să-şi facă declaraţii amoroase, să mănînce paiele dintr-o saltea luîndu-le
drept macaroane, unul din ei travestindu-se în trimisul de la centru şi apucîndu-se să controleze
celulele, în vreme ce prin curtea închisorii izmenele puse la uscat încep s ă zboare şi, înmuiaţi
de alcool, toţi devin buni la suflet, abia mai amintindu- şi de îndatoririle de serviciu.
Îl las pe cititor să savureze restul povestirii, remarcînd, nu fără admiraţie, că Adrian Alui
Gheorghe reuşeşte performanţa de a scrie altfel decît patetic şi încrîncenat despre o închisoare
comunistă, anume în cheia unui realism magic, plin totodat ă de ironie şi de umor, într-un stil
minimalist, suficient de flexibil, totu şi, încît să poată cuprinde şi reflecţii de profunzime,
precum aceasta: „Dreptul la somn, al celor mai mulţi, înlocuia dreptul la vis, care se dovedise,
din ce în ce mai des, că era o adevărată culpă” (p. 58). De aici, cred că romanul Urma poate
fi caracterizat succint printr-un vers al lui Emil Botta: „Comedian ţule, ce tragedie!”
Note:
1

Adrian Alui Gheorghe, Urma, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2013.
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fantezie româneascã

Podul de cărţi şi Ziua
Naţională a… Românilor
Înainte de momentul istoric al semnării
actelor de la Vilnius, care consfinţesc apropierea
firească a Republicii Moldova de Uniunea
Europeană, directorul Centrului Cultural, Sergiu
Dumitrescu şi directorul Bibliotecii V.A.Urechia,
Zanfir Ilie, au fost într-o delegaţie, împreună cu
Mihai Creţu, preşedintele Ligii Studenţilor din
Basarabia din Galaţi, într-o acţiune de donare
de carte în licee din raioanele Cantemir şi Cahul.
Peste 2000 de cărţi şi alte publicaţii au ajuns în
zilele de 26 şi 27 noiembrie la liceele Dimitrie
Cantemir, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri (din
localitatea Colibaşi) şi Mihail Sadoveanu
(din Giurgiuleşti).
Este o altă mână întinsă de către gălăţeni
prietenilor de dincolo de Prut, un alt semn că
fraţii nu se pot uita vreodată.
În ziua de 2 decembrie Sergiu Dumitrescu
a reprezentat Galaţiul la şedinţa Comisiei de
Cultură şi Relaţii Interetnice a Euroregiunii
Dunărea de Jos, foto 3, în aceeaşi zi fiind martor
la o gală de operetă extraordinară, „Viaţa e
frumoasă!”, spectacol cu ocazia Zilei Naţionale
a României, realizat de către Teatrul de Operetă
şi Musical „Ion Dacian”, companie care aparţine
de Opera Naţională Bucureşti, cu sprijinul
Consulatului General al României la Cahul.
Sala Palatului Culturii din Cahul a fost
arhiplină şi plină de entuziasm faţă de soliştii
Alfredo Pascu, Tina Munteanu, Amelia Antoniu
şi Cătălin Petrescu, dirijor şi orchestrator fiind
Lucian Vlădescu. (a.g.s.)
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Un an special!
Centrul Cultural din Galaţi se mândreşte
cu elevii săi care obţin premii frumoase la
festivalurile unde participă. Anul acesta, elevii
clasei de Canto - muzică uşoară, conduşi de
profesoara Adina Lazăr, s-au întors cu
rezultate frumoase de la concursurile
naţionale şi internaţionale la care au
participat. Pe 6 aprilie s-a desfăşurat la
Bucureşti Festivalul Naţional de muzică
uşoară pentru copii „Spring Star”, care a
reunit copii din toată ţara şi a avut un juriu
prestigios format din personalităţi ale lumii
muzicale româneşti. Alexandra Sîrghi, în
vârstă de 10 ani, a obţinut locul 3.
Pe 11-12 mai a avut loc la Bârlad Festivalul
„Florile copilăriei” unde Alexandra
Ciobotaru, de 6 ani, a obţinut premiul 2,
Angela Constantinică a luat premiul
Alexandra Lupoae şi Adina Lazăr
„Lira 2000” şi premiul de excelenţă
„Orpheu”, iar Alexandra Sîrghi şi Diana
Alexandru au obţinut menţiuni. Pe 30 iunie
2013 a avut loc la Odobeşti, judeţul Vrancea, Festivalul Naţional „Steluţe de vară”, unde Alexandra Ciobotaru
a obţinut locul 3. De asemenea, Angela Constantinică (9 ani) a luat premiul 3, iar Alexandra Sîrghi (10 ani)
şi Diana Alexandru (13 ani) au luat menţiuni. Pe 9-11 august s-a desfăşurat la Iaşi Festivalul Internaţional
„Music For Kids”, care a reunit
copii din 9 ţări. Alexandra
Lupoae (9 ani) a obţinut
menţiune şi premiul special
pentru prezenţa scenică
deosebită. Pe 25-26 octombrie
s-a desfăşurat la Bacău Festivalul
„Neghiniţă”, unde Angela
Constantinică a luat premiul 3,
iar Mitzura Pentiuc şi Alexandra
Lupoae au luat menţiune.
Pe 16-17 noiembrie a avut
loc la Ploieşti Festivalul
„November Music Fest” unde
Alexandra Ciobotaru (7 ani) a
luat premiul 1, Alexandra Sîrghi
(11ani) şi Diana Alexandru (14
ani) au luat premiul 3, iar Angela
Angela
Alexandra Ciobotariu
Constantinică şi Doina
Constantinică
Lăzărescu (27 ani) au luat premii
speciale. (d.d.j.)
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