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Diana Ungureanu
Despre forţa fulgilor
de nea...
Victoria Fonari este poeta care a venit în literatură
cu o conştiinţă lirică bine antrenată de activitatea
ştiinţifică. Manifestul ei poetic de a fi altfel şi de a
face altceva, dar şi de a merge în întâmpinarea
tendinţelor actuale s-a realizat printr-o serie de volume
de versuri, ultimul dintre ele fiind lansat foarte recent,
de Ziua Limbii Române, la Biblioteca Naţională. Este
vorba de cartea (tradiţional spus) „Umbra fulgului”,
care face parte din colecţia „cArtESENŢE”, Editura
Centrului Cultural Dunărea de Jos.
Formatul minimalist al cărţii este, probabil, prima
lovitură postmodernistă, dar surprizele poetice nu se
reduc doar la dimensiunile fizice ale cărţii. Jocul de
umbre şi culori a evoluat spre un alt tip de joc, mai
matur, în care este implicată toată paleta senzorială:
vizual-cromatică, auditivă, olfactivă, tactilă, care
realizează ludicul de percepţie. Poeta se joacă cu eul
liric şi îi reface clipa de trăire, îi urzeşte cronosul şi
toposul pe care şi-l doreşte. Vreţi să fiţi la mare? - iată
marea, vreţi vise realizate? - iată realizarea. Or, acest
mod implică cititorul într-o lume ţesută din materia
imaginativă a acestuia, dar cu mâinile şi cu uneltele
autoarei.
Inspiraţia migrează dinspre dominanta
intelectuală spre realitate, iar aceasta, la rândul ei,
este proiectată în imaginar, fiind surprinsă dinamica
afectivă a liricii. Substanţa emoţională este într-un
echilibru maleabil, dar bine stăpânit de pilonul
raţional. Spre deosebire de volumele precedente,
lucrările poetice de faţă au o exegeză de natură
modernă şi postmodernă, expresia fiind dezbrăcată
de haina tradiţională.
„Cartea” – poezia care deschide volumul emite
şi difuzează ideea de intelectualitate, un fel de raţiune
pe care eroina lirică intenţionat o lasă să se împrăştie
după bunul plac, eliberând-o de chistul limitelor
cronotopice. Originalitatea tratării raţionalului fără
a-l plasa alături de sentimentalism impulsionează,
paradoxal, o receptare subiectivă şi largă, dar foarte
atent orientată spre un punct comun al ideilor. Jocul
ghidat este prima treaptă poetică ce anunţă
îmblânzirea oximoronului dintre libertate şi limită,
ambele fiind deopotrivă degajate şi marginalizate,
inducând conştiinţa şi asumarea idealurilor
desăvârşirii.
Reminiscenţele expresioniste şi impresioniste
sunt încadrate în decorul liric, invocând ecouri ale
absolutului, inserate prin drumuri, priviri
transcendente, vânt, visuri, lumini etc. Un segment
de viaţă poate să cuprindă un întreg univers

Victoria
Fonari
la Galaţi

Volumul 14 al colecţiei cArtESENŢE- poezie Umbra
fulgului scris de Victoria Fonari (critic literar, poet, doctor în
filologie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova) a avut
parte de o lansare deosebită şi la Galaţi, de data aceasta, lângă
autoare fiind şi artistul plastic Gina Ciobotaru Popa (în stânga
imaginii 1), autoarea instalaţiei de artă ce însoţeşte de obicei cărţile
colecţiei coordonate de către poeta Florina Zaharia. Au vorbit
autoarea, Florina Zaharia, directorul Centrului Cultural Dunărea
de Jos, Sergiu Dumitrescu şi profesorul şi eseistul George Lateş.
Un premiu special din partea Salonului Internaţional de Carte de
la Chişinău a fost înmânat directorului CCDJ. (a.g.s.)
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(inspi)raţional, care se recompune prin
momente rememorate, prin amintiri şi reverie.
Astfel se descompune universul realităţii şi din
elementele sale se recompune multiversul
esenţelor. Viaţa, care iniţial părea să fie
închistată în lucrurile banale ale cotidianului,
se reface în momentul când explodează
imaginaţia şi toate aceste lucruri capătă valoare
intimă, exaltată din sensibilitate.
Microcosmosul acvatic, atât de îndrăgit
de autoare, este mediul care oferă confort şi
întinderi spaţioase. Or, anume în acest spaţiu
se poate realiza interacţiunea perfectă dintre
om şi natură, în care întrepătrunde întreg
universul. Această nouă realitate, compusă din
scoici, mare, nisip, alge, peşti, scoici, ţărmuri şi
plaje, faruri, valuri, soare şi stele, apusuri şi
răsărituri glisează pe blue note cromaticopoetice. Anturajul maritim este la intersecţie de
vis, mister, mit şi absolut.
Maestră a antitezelor, poeta nu rezistă
tentaţiei de a paraleliza ruralul cu urbanul,
dispunând de o posibilitate de adaptare prin
tangenţă a acestor două medii. Poemele
„Şarpele casei”, „Fresca tăcerii” şi „La
cumpănă” trasează marginile unor lumi
discrepante şi totuşi drumurile lor, cum a prezis
autoarea într-un poem anterior, se intersectă
prin uman şi tăcere şi prin acelaşi cer sub care
au fost cu grijă, fiecare pe piedestalul său.
Existenţa – timp şi spaţiu etern şi nelimitat
- este completată de caracteristica multitudinară
eul fiind o prezenţă firească simultan în mai
multe sfere cosmogonice. Suprapunerea
genezei cu înaltul ceresc al universului şi a zilei
cu noaptea poate fi complementată numai în
anturajul unei iubiri idilice şi a unui spirit de
creaţie prepotent, care face posibilă orice
interacţiune a elementelor spaţiale şi temporale.
Pentru a completa acest tablou complex,
muzica, liniile, culorile, simţirile tactile sunt
nişte lianţi indispensabili şi catalizatori ai
contopirii tuturor universurilor. Liniştea devine
sonoră, non-culorile capătă nuanţe, liniile se
contopesc - această metamorfoză are un ecou
liric aproape tulburător. Chemările ludicului se
ascund în contemplaţii şi dialoguri uneori
jucăuşe şi uşor ironice, alteori în versuri de o
adâncime permeabilă doar pentru intuiri ale
unor gânduri îndepărtate. O asemenea
combinaţie o putem observa în poemul „Umbra
îngerilor”, unde dialogul se produce subit şi
menţine dispoziţia imprevizibilă în acorduri din
cele mai extravagante. Jocul antitetic dintre
frivolitate şi ponderabilitate încheie volumul
prin poezia „Zâmbetul umbrelei”, care, dincolo
de viziunile sprinţare de ploaie, voalează stări
şi sentimente sobre.
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Scrisoarea lui
Ion Avram
Vineri, 4 octombrie, la
mansarda Centrului
Cultural Dunărea de
Jos a fost lansată a
treia carte din colecţia
Cartesenţe proză,
„Scrisoarea” de Ion
Avram (Foto 1,
dreapta). Instalaţia
de artă a aparţinut lui
Relu Angheluţă. Au
moderat întâlnirea
Florina Zaharia şi
Sergiu Dumitrescu,
vorbind
despre
scriitorul Ion Avram...
scriitorii Victor Cilincă
şi Stela Iorga. A
lecturat emoţionant
din cartea lui Ion
Avram actorul Lică
Dănilă.

În ziua de 21 septembrie 2013 Centrul Cultural a sărbătorit
Ziua Europeană a Patrimoniului şi Ziua Cooperării Europene,
promovând costumul popular la Dunărea de Jos (detalii la pagina
10), aducându-şi contribuţia şi la Zilele Recoltei dintre 4 şi 6 octombrie,
în Piaţa Mare, în colaborare cu alte instituţii. Alte fotografii pe
site-ul instituţiei sau pe pagina de facebook. De la Festivalul Perla
Dunării vom reveni cu amănunte.
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SUCCES LA FESTIVALUL DE LA VELIKO TÎRNOVO

Ioana Bulgaru, elevă a Şcolii de Arte din cadrul Centrului Cultural, a obţinut un important premiu în cadrul
Festivalului Silver Yantra de la Veliko Tîrnovo, unde a fost prezentă o delegaţie a CCDJ Galaţi, din rândul căreia
au făcut parte directorul CCDJ, Sergiu Dumitrescu, profesoar Monica Măciuceanu şi artiştii fotografi Nicolaie şi
Răzvan Sburlan.
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Menirea noastră nu este să oferim „plăcere” spectatorului...
Interviu cu actorul

VLAD VASILIU,
realizat de cãtre prof. Gh. Nazare

De obicei, copiii primesc din partea
adulţilor o banală întrebare: „ce vrei să te faci
când vei fi mare?” Vă mai amintiţi ce aţi
răspuns la o asemenea …provocare?
Tata era militar de carieră. Mama,
profesoară, dar având probleme de sănătate îmi
zicea că atunci când voi fi mare eu am s-o tratez.
Ca să-i împac pe amândoi - ce-o fi fost în mintea
mea ?!?- am decretat că mă voi face doctor la
marină. Dar… după primul „succes” am spus că
vreau să fiu „artist”.
Trecând peste farmecul copilăriei, deşi
vă supun tot unui efort de memorie, vă rog să
vă referiţi la începuturile carierei
dumneavoastră artistice (studii, prezenţă pe
scenă, educaţie artistică, mediu artistic etc.)?
Ca să realizez ce înseamnă artist dramatic
tata m-a dus la Casa Centrală a Armatei, în
Bucureşti. Regizorul Daniel Georgescu m-a
„adoptat” punându-mă să fac figuraţie în piesele
care se montau. Între 7 şi 16 ani am evoluat cu
diferite rolişoare pe scena CCA. În anul 1963, prin
împărţirea Teatrului Tineretului în Teatrul Mic şi Teatrul
de Copii şi Tineret am fost solicitat figurant în piesele
din repertoriul celui dintâi. În urma unui examen am
devenit actor corp ansamblu în Teatrul Mic, unde am
interpretat o serie de roluri până în anul doi de facultate.
În anul 1968 am intrat la Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică. Ucenicia de la Teatrul Mic
a fost la baza pregatirii mele artistice, sub îndrumarea
unor actori de renume: Constantin Codrescu, Ion
Marinescu, Ionescu Geon, Florin Vasiliu (cel care
mi-a schimbat numele de scenă în Vlad… ca să nu existe
doi actori cu numele de Florin Vasiliu în acelaşi teatru).
Profesori de prestanţă ca George Dem. Loghin, Dem
Rădulescu, Adriana Piteşteanu mi-au perfecţionat
educaţia artistică.
La repartiţie, în anul 1973, am ales Teatrul
„Valea Jiului” din Petroşani, întrucât aici plecam cu
încă cinci absolventi şi un regizor. Eram în turneu la
Alba Iulia când mi s-a născut primul băiat, Catalin, acum
regizor la Teatrul nostru. Acest moment m-a determinat
să încerc să mă întorc în Bucureşti sau cât mai aproape.

Terminând obligaţiile de stagiatură, în iulie 1975 m-am
prezentat la concurs la teatrul din Galaţi. Directorul de
atunci, Mihai Mihail, m-a preferat dintre mulţi alti
candidaţi şi în august acelaşi an am apărut într-un
spectacol festiv realizat pentru 23 august. Imediat „am
intrat în pâine” încredinţându-mi-se mai multe roluri.
De atunci nu am mai părăsit scena dramaticului gălăţean.
Cu ce v-a fermecat şi v-a reţinut Galaţiul?
Cunoşteam Galaţiul de mic copil întrucât bunica
din partea mamei era de aici; locuia pe strada Dumitru
Chicuş, vis-a-vis de actuala maternitate. Mulţi ani din
copilarie îi petrecu-sem pe malul Dunării sau pe lacul
Brateş, învăţând să vâslesc, să pescuisec, să înot
împotriva curentului. Având rude şi fiind bine primit în
teatru m-am simţit precum acasă, iar dragostea împletită
cu soarta nu m-au mai lăsat să plec.
Aţi făcut peste 100 de roluri pe scena
dramaticului gălăţean, realizând peste 2000 de
spectacole. Totuşi, care dintre aceste roluri v-au
rămas la suflet? De ce? Aveţi un personaj pe care
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aţi fi vrut să-l interpretaţi dar nu aţi avut şansa?
Mai aveţi speranţe?
Multele roluri trăite pe scenă, diversitatea şi
complexitatea lor, mi-au satisfăcut şi speranţele şi
vanitatea. Mi-aduc mereu aminte de Oacă, apoi de
Paraschiv din „Groapa”, de Leonaş în „Chiriţa în
provincie” (pentru care am obţinut premiul de
interpretare la Festivalul de Comedie de la Galaţi), Vasile
din „Rugăciune pentru un disc-jochey”, „Jurnalul unui
ticălos”, Ioan din „Salomeea”, Decebal Micsulescu –
„Escu”, rolul titular din Bechet, Bucşan din „Afacerea
Protar”, Ion din „Năpasta”, Profesorul din „Lecţia”
(premiul pentru „Cel mai bun actor”, la Festivalul de
teatru de la Piteşti), ca si multe altele. După cum
remarcaţi nu am avut timp să îmi doresc şi altceva.
Acum, poate… un rol complex pentru vârsta şi
experienţa mea.
Cum apreciaţi valoarea trupei teatrului
nostru din ultimii 30-40 de ani?
Cunoscând îndeaproape colectivul teatrului, din
anul 1975, m-am legat afectiv de marii actori pe care
i-a avut trupa gălăţeană: Eugen Popescu Cosmin, Mitică
Iancu, Dimitrie Bitang, Radu Gh. Jipa, Marga
Georgescu, Liliana Lupan, ca şi toţi ceilalţi apropiaţi
mie de vârstă. A fost o trupă
excelentă pe care directorul şi
actorul Mihai Mihail a
împrospătat-o mereu cu tineri de
valoare: Claudiu Stănescu, Romeo
Pop, Maria Eremia Baboi, Vlad
Jipa. Dupa anul1990, când mulţi
au plecat după „câini cu covrigi
în coadă”, teatrul a avut de suferit.
Am căutat să aduc actori de
valoare şi, împreună cu dl
Ungureanu, ministrul de atunci al
Republicii
Moldova,
am
„importat” actori bine pregatiti de
peste Prut.
În anul 2005, când am
revenit la conducerea teatrului, mam străduit să aduc „un suflu
tânăr” trupei. Din păcate, datorită
condiţiilor mai puţin prielnice salarii de bugetar, lipsa de locuinţe
- , în anul 2010 majoritatea au
plecat să muncească în afara
graniţelor. De atunci, o Ordonanţă
a Guvernului, care n-a ţinut cont de faptul că actorul e
angajat pe post „unic”, nu s-au mai putut face angajări.
O trupă care nu e permanent întinerită riscă să-şi
diminueze forţele. În pofida acestor vicisitudini teatrul
gălţean a ridicat mereu ştacheta, iar despre noi se
vorbeşte acum în Europa. Am participat la festivaluri
prestigioase, la Poznan, în Polonia, la Avignon, în Franţa,
la Viena, în Austria, şi la altele de pe continent. Prezenţa
teatrului la festivalurile din ţară a cimentat renumele
instituţiei. Deasemenea, festivalul de comedie, păstrat

cu sacrificii şi sfinţenie, a dat prilejul spectatorului din
Galaţi să vadă montări deose-bite, iar nouă să ne aducă
premii şi lauri. Da, avem actori profesionişti de o calitate
deosebită!
Domnule Vasiliu, vorbiţi-ne ceva despre
relaţia actor-public, despre farmecul acestei relaţii
pe timpul spectacolului. Iar pe un plan mai larg,
despre mesajul educativ pe care un spectacol de
teatru îl transmite tânărului, spectatorului,
în general.
Menirea noastră nu este să oferim „plăcere”
spectatorului, ci să-l facem să gândească, să-şi pună
întrebări, să se privescă în „oglinda” scenei. Teatrul este
dragoste, iar noi, actorii, o dăruim publicului. Este firesc
ca atunci când dărueşti să şi primeşti. Sper să fim iubiţi
de cei care încă mai au timp să vină la teatru. Cunoscând
valoarea educativă a teatrului m-am luptat să nu ţinem
seama de „economia de piaţă” şi să păstrăm un preţ
modic al biletului, accesibil tuturor. Elevii, studenţii şi
pensionarii, precum si grupurile organizate, plătesc doar
opt lei! Sper că strădania noastră să atragă mereu iubitori
de frumos, de cultură.
Sunteţi actor de prestigiu, dramaturg,
regizor şi profesor de teatru. Aţi fost inspector
cultural. Cochetaţi cu presa, cu
poezia, sunteţi colecţionar de
carte veche, de icoane, de
monede şi de obiecte de artă
populară. De unde plurivalenţa
acestor preocupări? Pasiune,
muncă, talent?
Da. Iubind frumosul, mi
l-am dorit nu numai în suflet, ci şi
în casă şi, conform principiului
„dă, ca să primeşti”, am încercat
şi încerc în continuare să ofer din
cunoştinţele mele şi celor care mă
ascultă sau mă citesc. Am încă
multe gânduri creative care
aşteaptă să fie materializate.
Aţi fost participant activ
la evenimentele care s-au
petrecut şi la Galaţi în
decembrie 1989. Care au fost
resorturile personale care v-au
determinat să participaţi direct
la evenimentele respective? Ce
ar trebui să ştie publicul larg,
tineri şi vârstnici, despre ce s-a întâmplat atunci
la Galaţi?
Familia mea a avut de suferit în perioada
comunistă. Tata, comandor de marină militară mulţi ani,
a fost degradat. Mama, bolnavă de diabet era dependentă
de insulină. O soră a mamei mele, măritată Kesoglou, în
Galaţi, a plecat prin anii ’50 în Egipt, unde regele Faruc
era văr cu unchiul meu. O soră a tatălui meu, medic, a
trecut din Berlinul de est în cel de vest, cerându-şi apoi
şi familia. Doi unchi au „muşcat” din malurile canalului,
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iar bunica, doamnă de onoare la curtea Regelui Carol,
îmi povestea de vremurile de altădată.
La începutul anilor ’80, când s-a sistat importul
de insulină, mama a intrat în comă diabetică şi a murit.
Tata, după o viaţă de hărţuială face infarct şi se stinge.
Era firesc să fiu un rebel. Mi-aduc aminte că atunci
când a început mişcarea la Timişoara, împreună cu doi
colegi din teatru şi cu alţi prieteni, ne apucasem să scriem
fluturaşi pe care voiam să-i împrăştiem . În 22
decembrie eram la repetiţie şi am fost martor când
mulţimea a intrat în judeţeana de partid. Am încercat să
ordonez mulţimea având o deosebită consideraţie pentru
monumentul
arhitectonic.
Strigam: „Nu distrugeti, acesta
e Mincu!”. Realizând că lumea
nu întelege am încercat sub alte
forme. Aşa m-am găsit în centrul
acţiunilor pe care, după puteri,
sper că am reuşit să le
coordonez. Credul şi naiv,
speram într-o viaţă liberă, în
egalitatea de şanse, în
fraternitatea dintre oameni. Dar,
gândurile şi acţiunile frumoase
au fost, precum în revoluţia
franceză, acoperite de gunoaiele
aduse de puhoaie. Tinerii ar
trebui să înţeleagă libertatea şi nu
libertinajul, dorinţa de mai bine
şi nu rapacitatea şi egoismul.
Din anul 2005 până în
anul 2011, când v-aţi retras,
aţi fost managerul dramaticului gălăţean. Cu ce
probleme v-aţi confruntat, ce satisfacţii şi ce
neîmpliniri aţi avut? De fapt, de ce v-aţi retras din
funcţie?
Nu în 2011, ci în ianuarie 2013 m-am retras
din funcţia managerială. Din dorinţa de a fi actor şi
considerând că teatrului gălăţean îi trebuie o rampă de
lansare mai puternică am încercat să las liber locul unui
regizor şi formator de teatru, Geirun Tino, care accepta
să lase Teatrul propriu de la Viena pentru un mandat în
Galaţi. Nu a fost să fie aşa. Consider că cea mai mare
insatisfacţie a fost, în 2010, când nu am mai putut angaja
tineri actori, când pe organigrama Teatrului Dramatic
s-a grefat „secţia păpuşi”, prin desfiinţarea Teatrului
Gulliver. A fost o crimă cu injecţie letală. O altă
neîmplinire a fost aceea că propunerea acceptată de
prefectul Nicolae Beuran, în anul 1991, nu s-a mai
concretizat nici până astăzi: crearea unui alt spaţiu pentru
teatru, care să cuprindă şi un muzeu al teatrelor şi o
sală studio. În rest, sunt mulţumit de ceea ce am reuşit
să fac în calitatea de manager al teatrului.
Am lăsat, nu întâmplător, pentru finalul
discuţiei noastre să ne vorbiţi despre Festivalul
Naţional de Comedie, iniţiat şi găzduit de Teatrului
Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi. Despre geneza

iniţiativei, despre Festival ca instituţie, despre
manifestările de care au beneficiat gălăţenii de-a
lungul anilor.
Festivalul Naţional de Comedie, gândit şi
realizat de Valentin Silvestru, Aurelia Cazacu şi Mihai
Mihail, a fost de-a lungul anilor prilej de bucurie pentru
spectatorii gălăţeni şi nu numai, un schimb de energii
între trupele de teatru. Am satisfacţia că în căteva rânduri
am reuşit să dau o tentă internaţională acestui festival.
Trupe din Republica Moldova, Bulgaria, Austria şi Franţa
au jucat pe scena teatrului nostru. Văzând interesul
pentru spectacolele selectate, faptul că toate spectacolele
prezentate se jucau cu sala plină a însemnat
şi sper să însemne, în continuare, o mare
realizare a colectivului nostru artistic.
Am auzit de o iniţiativă mai
veche: înfiinţarea unui Muzeu al
Teatrelor Gălăţene, subiect pe care l-aţi
atins şi într-un răspuns anterior. Este
posibil, sunt exponate, ce ne puteţi
spune?
Există materiale deosebite: afişe,
caiete program, înregistrări video, fotografii
încă din 1955, când s-a înfiinţat teatrul.
Toate aceste mărturii se pot pierde cu timpul,
pot să dispară. De asemenea, costume
realizate de scenografi vestiţi, unice în felul
lor, pot fi distruse de molii sau vicisitudini.
Meseria noastră este trecătoare. Doar ceea
ce rămâne poate să reînvie, parţial, truda
de-o viaţă a celor care au îmbogăţit sufletul
şi mintea gălăţeanului. Urbea noastră le este
datoare măcar cu un frumos „mausoleu”. Iar dacă
cineva, curios, ar vrea să dea puţin timpul înapoi prin
existenţa unui muzeu al teatrului ar găsi multe răspunsuri
şi multe satisfacţii .
În încheierea discuţiei noastre, vă rog să
punctaţi câteva dintre proiectele dumneavoastră
profesionale.
În anul 2010, împreună cu câţiva colegi şi
prieteni, am înfiinţat Asociaţia Culturală „Circuit”. Dacă
voi fi lăsat şi voi fi sănătos, Asociaţia va prezenta
spectacole- proiecte independente- jucate în Galaţi şi
nu numai. Deasemenea, sper să găsesc doritori care să
fie cursanţii unei şcoli de teatru pregătitoare pentru
viaţă, pentru relaţiile dintre oameni, nu numai pentru o
carieră artistică. Este posibil să realizez o emisiune
găzduită de o televiziune locală şi, poate, voi mai avea
timpul şi starea să scriu teatru şi poezie.
Vă mulţumesc!
Sursa fotografiilor: Site-ul Teatrului
Dramatic Fani Tardini din Galaţi. În imaginea de la
pagina 8, lângă actorul Cristi Gheorghe.
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FESTIVALUL NAŢIONAL DE EPIGRAMĂ „UMOR LA MILA 80”
Ediţia a XVI-a, Galaţi, 11-13 oct. 2013
(Selecţie din epigramele trimise la concurs)

TEMA 1 : „CHEI”
Poeţi postdecembrişti
Ca să-nţelegi azi noile condeie
Ce scriu poeme-absconse prin cenaclu,
Îţi trebuie deobicei o cheie
Sau, dacă nu se poate, un...şperaclu!
Grigore Chitul-Bistriţa
G hinion
De pe tronul Său gigant,
Domnul zise omenirii:
-Asta-i cheia fericirii!
...Şi-a scăpat-o în neant!
Ionel Iacob Bencei-Timişoara
Complicitate bugetară
Doreşti să ai acces la chei?
Îţi dau întreaga legătură!
Te du şi fură tot ce vrei,
Dar ţine lacătul pe gură!
Gârda Petru Ioan-Cluj Napoca
Sfatul psihologului
Clanţa soacrei n-o încui
Încercând cu chei grămadă...
Reuşeşti doar cu un cui
Tras o ţâră din grenadă!
Florian Abel-Ialomiţa
Tradiţie
Obicei al locului,
Când comunică ceva,
Badea cu femeia lui
Foloseşte cheia fa!
Mihai Sălcuţan-Buzău
Ritual
S-a creat un obicei:
Când încet, pe îndelete,
Trag vapoarele la chei,
Marinarii trag la fete!
Florina Dinescu Dinu-Ploieşti
Ţăranul, auzind de cheia sol
Sătul de viaţă prea devreme,
Gândea la vite, în ocol:
„Hârleţul este cheia sol
Că el te scapă de probleme...”
Gheorghe Bâlici-Chişinău
Adaptare
Fata suplă are darul
De-a păstra un obicei:
Dânsa face trotuarul
Şi pe chei.
Vasile Larco-Iaşi
Unui politician care a primit „Cheia oraşului”
Când cheia cetăţii i-au dat,
Intenţia lor a fost clară:
Să iasă pe poartă de-ndat
Şi-apoi să încuie ...pe-afară!
Laurenţiu Ghiţă-Bucureşti
Resemnare
Având speranţa la pământ,
Ţăranul mut priveşte-n gol
Şi fluieră, bătut de vânt,
A pagubă în cheia sol!
Mihai Frunză-Brăila

FESTIVALUL NAŢIONAL DE
EPIGRAMĂ
„UMOR LA MILA 80”
Ediţia a XVI-a, Galaţi,
11-13 oct. 2013

Cu prilejul Festivalului
Naţional de Epigramă „Umor la
Mila 80”, ediţia a XVI-a, de la
Galaţi din zilele de 11-13 oct. 2013,
s- a organizat un concurs de
epigrame cu temele „CHEI”(3
epigrame) şi „BUNĂ DE GURĂ”
(3 epigrame).
Au participat 59 de
epigramişti: 56 din România şi 3 din
R. Moldova. Comisia de jurizare,
formată din epigramiştii gălăţeni
Constantin Cristian-Preşedinte,
Ion Moraru-membru, Ion Grosumembru, Vasile Bârzu-membru şi
Nicolae Leonte- membru, a
nominalizat următorii câştigători:
Premiul I - Grigore Chitul-Bistriţa
Premiul II - Ionel Iacob BenceiTimişoara
Premiul III - Gh. ConstantinescuBraşov
Menţiune - Gârda Petru Ioan-ClujNapoca
Menţiune - Eugen Ilişiu-Deva
Menţiune - Florian Abel-Ialomiţa
Premiu Special - Mihai SălcuţanBuzău
Premiu Special - Florin RotaruBuzău
Felicităm premianţii şi le dorim
succes în activitatea literarumoristică viitoare!

Ion Moraru
Preşedintele Clubului
Umoriştilor „VERVA”- Galaţi
PS: În numărul următor publicăm
un album foto de la eveniment şi o
selecţie la tema 2.
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Pagină realizată de Anişoara Stegaru Ştefănucă

Revista Dunãrea de Jos - nr.140

Ziua Cooperării Europene şi Ziua Europeană a
Patrimoniului - sărbătorite la Galaţi
La propunerea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi,
cu prilejul Zilei Cooperării Europene, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, în
parteneriat cu Direcţia pentru Cultură Galaţi, a organizat în data de 21
septembrie 2013, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor un flash mob
- Horă tradiţională, cu participarea membrilor Ansamblului „Doina
Covurluiului”, care a avut ca scop promovarea costumului popular
tradiţional la Dunărea de Jos.
În perioada aprilie 2012 - aprilie 2013, instituţia noastră a derulat în cadrul
Programului Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova,
Proiectul Costumul popular - unitate şi varietate la Dunărea de Jos, în
parteneriat cu Secţia Cultură Cahul, Muzeul de Etnografie şi Ştiinţele Naturii
Chişinău, Republica Moldova şi Organizaţia Publică de Tineret „Noua
Generaţie a Europei” din Reni, Ucraina, în cadrul căruia au fost reconstituite,
în baza unor cercetări etnografice, costume populare după modele
tradiţionale autentice. Pentru zona Galaţiului, a fost reconstituit costumul
popular din zona Suceveni, cele treizeci de exemplare realizate aflându-se în
dotarea membrilor Ansamblului „Doina Covurluiului”. Participanţii la acest
eveniment au primit din partea instituţiei noastre broşura Costumul popular
- unitate şi varietate la Dunărea de Jos, în cadrul căreia se regăsesc rezultatele
cercetărilor etnografice întreprinse în localităţi din cele trei regiuni partenere,
precum şi materiale promoţionale oferite de Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Iaşi.
În aceeaşi zi am sărbătorit şi Ziua Europeană a Patrimoniului, prilej cu care,
la propunerea Direcţiei pentru Cultură Galaţi, având ca temă „Drumul viei şi
vinului gălăţean”, au fost vizitate de către elevi, cadre didactice, parteneri,
reprezentanţi ai presei locale, obiective de partimoniu din comulele Iveşti,
Nicoreşti şi Mănăstirea Buciumeni. Cu acest prilej a fost lansată şi oferită
participanţilor o broşură care readuce în amintirea noastră a tuturor tradiţia
şi bogăţia spirituală a acestor locuri.

Conferinţa ASER
În perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2013, s-a desfăşurat la Sibiu
Conferinţa Naţională a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România (ASER).
Găzduită de Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, care a sărbătorit
anul acesta cincizeci de ani de la înfiinţare, conferinţa a constituit un
eveniment de înaltă ţinută ştiinţifică prin valoarea comunicărilor şi
participarea unor nume de reper pentru etnologia românească.
Conferinţa a fost structurată pe mai multe secţiuni: Muzeele etnografice în
aer liber şi pavilionare în secolul XXI, Conservarea şi restaurarea
patrimoniului muzeal, Modalităţi actuale de cercetare şi promovare a
patrimoniului imaterial în România, Muzeul de Etnografie Universală şi
Marketingul şi educaţia în muzee.
La această manifestare ştiinţifică, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a fost
reprezentat de subsemnata, cu o lucrare care a abordat tema portului popular
tradiţional din Zona Dunării de Jos.
Cu acest prilej, la propunerea noastră, Muzeul Civilizaţiei Populare
Tradiţionale ASTRA a confirmat intenţia reprezentării Zonei Galaţiului, sub
aspectul arhitecturii tradiţionale, în cadrul acestui prestigios muzeu.
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Katia NANU

Viva Verdi!
Festivalului George Enescu a fost, în acest an, unul de talie internaţională. De la
orchestrele, dirijorii şi interpreţii aduşi, până la calitatea repertoriului. Mi-a spus-o
un cunoscător.
Pare aproape neverosimil faptul că s-au găsit fonduri ca elita muzicii clasice
internaţionale să-şi facă apariţia pe meleagurile româneşti vreme de o lună
încheiată (festivalul a ţinut toată luna septembrie) şi să fie primită seară de seară
cu săli pline. Aşadar, a fost posibil ca o manifestare grandioasă, de cea mai bună
calitate, să aibă loc. Chiar dacă pentru un public relativ restrâns (cel al capitalei),
însă avizat şi devenit, tocmai prin rarefierea lui, o elită.
Nu poţi povesti muzica, sau, dacă o faci, cuvintele devin o palidă şi stângace
coajă de simţire pentru vibraţiile sonore pe care sufletul unui împătimit al muzicii le
poartă în sine. Aşa că nu despre asta va fi vorba. Mă gândeam numai că s-a cântat
şi Verdi pe scena Ateneului român. După 200 de ani de la naşterea sa. Muzica sa
nu are vârstă sau graniţe.
Urmărind câteva dintre concerte la televizor, m-a intrigat afirmaţia unui dirijor.
Spunea că, uneori, e aproape un act de curaj să doreşti interpretarea, într-o anume
manieră, a unei bucăţi muzicale foarte cunoscută, datorită faptului că ea a devenit
loc comun. Pentru că este, de exemplu, fredonată zilnic ca melodie pentru telefonul
mobil. Sau este asociată cu o binecunoscută reclamă... Evident, nimeni nu ştie ce
bucată muzicală este, cui aparţine, dar linia melodică este obsedant de utilizată.
Adaptările pentru filme, colajele, spectacolele cu arii celebre, fundalul sonor al
diverselor manifestări, internetul, toate acestea şi multe altele poartă, uneori, în ele
câte ceva dintr-o capodoperă de care ne îndepărtăm involuntar datorită goanei în
care trăim, a mutaţiilor suferite de impactul noilor tendinţe culturale etc. Muzica
însă, într-un fel sau altul, rămâne. Chiar într-un spaţiu ca al nostru, sărăcit de
apetit cultural.
Ei bine, pornind de la aceste două realităţi- existenţa, în România, a unui festival
Enescu de nivel internaţional şi interesul din ce în ce mai scăzut pentru muzica de
acest gen, mi-am amintit de o întâmplare legată de numele lui Giuseppe Verdi, care
a circulat mult pe internet.
Opera care i-a adus lui Verdi celebritatea, după o imensa pierdere personală şi o
perioadă de depresie accentuată, a fost „Nabucco”. Cu „Nabucco”, în 1842, Verdi
a avut un succes imens. „Cariera mea a început într-adevăr cu «Nabucco»”,
mărturisea compozitorul câţiva ani mai târziu. În plus, numele lui devenise un
simbol al luptei pentru reunificarea Italiei: “Viva Verdi!” însemna „Viva Vittorio
Emanuele Re D’Italia”. “Va pensiero”, emoţionanta arie din „Nabucco”, referitoare
la suferinţele poporului evreu aruncat în sclavie şi în exil, s-a transformat în strigăt
de libertate pentru italieni. La mijlocul secolului XIX. Trebuie să fi fost ceva cu
totul special în această lucrare muzicală pentru a electriza o naţie, nu credeţi?
După aproape 200 de ani, în 2011, la aniversarea a 150 de ani de la unificarea
Italiei, la Roma a fost programată opera “Nabucco”de Giuseppe Verdi, sub
bagheta lui Riccardo Muti, un dirijor celebru, ajuns la vârsta senectuţii (avea
aproape 70 de ani). Faimosul “Va pensiero”, corul sclavilor, devenit simbolul luptei
pentru libertatea ţării este aclamat de public şi se cere un bis. Momentul,
electrizant, a fost filmat şi poate fi văzut pe internet. Dirijorul acordă bisul (lucru
incredibil pentru un spectacol cursiv de operă) şi, în aplauzele sălii, dă glas unei
nemulţumiri generale:” … Mi-e ruşine de ceea ce se petrece în ţara mea. Accept
deci bisul pentru “Va Pensiero”. N-o fac numai din emoţia patriotică pe care o
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resimt, ci pentru că astă seară, în timp ce dirijam corul care cânta “Oh, ţara mea, frumoasă şi
pierdută”, m-am gândit că dacă vom continua aşa, vom ucide cultura pe
care s-a clădit istoria Italiei. Şi, într-un astfel de caz, patria noastră ar fi cu
adevărat “frumoasă şi pierdută”.
În sală, ascultând corul sclavilor se afla inclusiv Silvio Berlusconi. Martor la
bisul cu “Va pensiero”, la afirmaţiile dirijorului şi la reacţia explozivă a sălii,
generată şi de discursul anterior al primarului Romei, Gianni Alemanno,
nemulţumit de reducerea de către guvern a bugetului alocat culturii.
Verdi învinsese după două secole. Pentru că italienii n-au uitat ce greutate
are lozinca “Viva Verdi!”, nici ce speranţe poate redeştepta corul sclavilor
prin “Va pensiero”. Şi, în primul rând, nu au uitat muzica lui Verdi,
transformată în stindard pentru protest.
Giussepe Verdi este universal, “Aida”, “Rigolleto”, “Macbeth”, “Traviata”,
“Otello”, “Falstaff” sau “Requiemul” sunt pietre la temelia edificiului
muzical al omenirii. Nu se pot demonetiza. Iar muzica lor desprinde aceleaşi
aripi, atinge aceleaşi corzi în generaţie după generaţie.
Veţi spune că exemplul se potriveşte Italiei şi italienilor. N-am unul similar
pentru George Enescu şi România, pentru că vi l-aş oferi. De ce nu îl am?
Asta este întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem împreună. Poate, chiar
fredonând “Va pensiero”, în amintirea unei ţări “frumoasă şi pierdută”…

Ana Maria Panagatos
Aripi în vitrină
Închideţi magazinele
De rochii de mireasă.
Măcar toamna opriţi-vă!
Mai sunt şi păsări
Care zboară cu aripile lor
Iar zborul nu se vinde
Şi nu se cumpără
Nici măcar în staţiile din centru.
*
Luna se aprinde toată
Şi crapă ca o oglindă
scăpată de cer
În casa fără lampă.
Gâtul, în acelaşi ciob cu inima.
Vocea se zbate
între bucăţi de sticlă.
Ca la un bal mascat, visele
Se înghesuie în ramă.
Buzele şuşotesc
În ritm sacadat de toacă.
Ochii neclintiţi în ciobul
În care copilul
E hrana pentru lupi.
*

Lasă visele s-adune pietre,
iertarea trebuie zidită.
Păcatul - să rămână păcat
curat
Sânul meu stâng
să se vindece de linia vieţii
din palma ta.
*
Când ai început să-mi măsori
inelarul,
Când ai început
să-mi potriveşti
Compasul în piept
Timpul s-a simţit în plus,
în minus,
îngăduit, ca într-un pat străin
Chiriaşul.
Şi ţi-a plăcut să-mi măsori
ritmul tocurilor
Plecând şi întorcându-se
În faţa aceluiaşi vizor
Umbrit de ecouri, ţăndări
de lumină,
Şi pragul...
De după care o siluetă
Se dilată.
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DEBUT

Marius CHIRU

Nu mai avea altceva de făcut decât să plece spre Koblenz, spre casă. Drumul era lung, dar
trebuia să i se pară uşor. Nu avea de ce să grăbească pasul calului. Era mulţumit de întorsătura
lucrurilor, simţindu-se în sfârţit un om liber, nesfâşiat de adânci căutări. Da, un filosof, aşa era. Dar
el lăsase această îndeletnicire, vroia să-şi trăiască viaţa şi atât, ştiind că prea devreme nu se putea
întoarce la Köln.
Era într-o casă de oaspeţi de pe lângă Urmitz, cu mâncare proastă dar aşternuturi curate. Mirosea
îngrozitor a iască şi a usturoi, dar curtea era plină cu nişte ghivece de flori lăsate în paragină. Nu erau mulţi
oameni aici, ţinând de casă.
Vinul ieftin fusese totuşi bun, aveau tutun şi căldură din belşug. I se dăduse o cameră la etaj şi stătea acolo,
la masa joasă trăgând cu putere din pipă. Îşi numără banii din punga de piele şi gândi că nu are de ce să fie
nemulţumit. Mai erau mai puţin de două săptămâni până la Crăciun. Dar mai conta acest lucru? Acum era rupt
de vechea lui viaţă. Cine era el? Rogerius...
În timpul acesta, familia înflorea departe de el, un fugar, un om de nimic pentru mulţi. Dusese o viaţă
vicioasă, departe de Dumnezeu.
Somnul venea toropindu-l. Amorphé se apropia, dans. Ochi negri lucitori. Bellisima. Rece. Totul era acum
cald. Posesie. Mister.
Nu avea bani. Sticlind. Unduiri. Malefic. Amorphé, amazoana deasupra lui. Durere.
Koblenz. Casa lor. Vechea familie.
Afară ninge cu fulgi mari. În teatrul din Koblenz răsună Nabucco. Regele Babilonului cere iertare lui Iahve.
Spectatorii sunt vrăjiţi de mişcarea din faţa lor. Parcă văd cum templul Sionului este reclădit.
Loja atârnând dintr-un cer sobru şi fără sfârşit. Acolo... da, ei erau, tatăl Jacob, mama lui încă tânără,
surorile lui iubite, absorbite de spectacolul desfăşurat la picioarele lor. Marşul funebru conducând-o pe Fenena,
emoţiile pertubând expresiile tuturor, artişti şi privitori, ca o maree năprasnică. Şi glasurile, o, glasurile, de
nedescris, durerea, rugăciunea fetei, teroarea din voci, din chipuri, din sufletele abandonate pentru totdeauna.
Încă nu e momentul,
Încă nu, dar acum...
Idolul lui Baal este doborât. Respiraţii tăiate, nebunia vâjâind în aer, erupţie de clopote,
sfâşieri ale misterelor, ale tuturor cerurilor, oameni fugind.
.........
O mia Patria, si bella e perduta!
.......
Finalul îi aparţine lui Zaharia. Fenena se încredinţează lui Iahve. Acesta este sfârşitul,
sublimul sfârşit, iertarea contopită cu moartea, sângele devenit consubstanţial pieirii,
stavilele rupte, sacrilegiul, desfrâul, totul amestecat, totul descătuşat de opreliştile omeneşti,
o minte de zeu, o cavernă şi un zid de netrecut. Destinul. Strigăte de uşurare, un cor sfâşiat
în mii. Dar eu, dar eu cine sunt? Oroare. Nimeni nu mă va mai regăsi, un spectru, da, un
spectru. O substanţă umană fermentată şi aruncată, da, la marginea drumului. Eu, fiul, eu,
preaiubitul, v-am trădat! Da, ăsta e adevarul.
Nu sunt Rogerius, nu sunt creştinul!
Sunt acel băiat cu ochelarii făcuţi de meşter, slab ca făptură, dar bun la învăţătură, iubit
de mama mea, certat aspru de tata în toate zilele mele bune. Simt că mă sufoc, de aici am
ieşit, din acest oraş care nu mă mai cunoaşte. Eu sunt acela, ştiu că mă credeţi nebun. Eu
sunt,
Josef Leibovici.
Liniştea s-a instaurat perfid, pătrunzând ca un stilet într-o jugulară tânără, sânge de un roşu clipocitor.
Scena cade. Aplauzele sunt furtunoase. Nimeni nu îl vede pe Josef, nimeni nu îi vede lacrimile şiroind pe faţă,
nimeni nu îl cunoaşte în oraşul de pe Rinul cel mic, străzile îi sunt lui străine, aplauzele nu mai contenesc,
artiştii italieni se înclină, simte o bătaie de ciocan în tâmple, peste tot miroase a trandafiri, a transpiraţie şi a
otravă.
O, Babilon, tu ne eşti sfârşitul!
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prozã

Nicolae BACALBASA
,
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Una dintre victimele celebre ale unei anestezii generale a fost marele scriitor
rus (un mod de a spune, era neamţ dintre cei colonizaţi pe Volga de ţarina
Ecaterina II şi trăia într-o ţară care nu mai era demult Rusia ci demenţa
criminală numită URSS, acronim în care rusul n-are loc) Boris Pilniak.
Pilniak a murit în plină forţă creatoare, la 41 de ani.
Pentru Pilniak revoluţia bolşevică a reprezentat o forţă elementară, o stihie
purificatoare menită să elibereze Rusia de Occident.
Apoi percepţia sa asupra bolşevismului ca deşănţare asiatică, transformând omul în fiară,
lup gata de orice numai să supravieţuiască, l-a pus în contradicţie de nerezolvat cu un Stat
omnipotent, bănuitor şi însetat de sânge.
Literatura lui prezintă revoluţia rusă ca o tornadă sângeroasă, un animal fără de milă,
„spontan ca un lup”.
Bolşevicii pentru Pilniak erau „haitele înţolite în piele” (de remarcat că nu numai bolşevicii,
ci şi ofiţerii Gestapoului german aveau această fascinaţie faţă de haina de piele).
Ce a decis definitiv soarta lui Pilniak a fost o nuvelă cu subiect medical, „Povestea lunii
nestinse”.
„Povestea lunii nestinse” relatează despre moartea lui Mihail Frunze (1885-1925),
basarabean criminal, astăzi legat de genocidul populaţiei musulmane din fostele colonii din
Asia Centrală a Rusiei, care a ajuns succesorul lui Troţki la şefia armatei roşii.
În 1925 Frunze are 40 de ani şi suferă de multă vreme de o boală ulceroasă. Frunze se
confruntă cu o decizie medicală care nu-i aparţine: operaţie. Cel ce decide în locul său este
omnipotentul Birou Politic al CC (Politbiuroul).
Frunze moare pe masa de operaţie prin stop cardiac intraanestezic.
Cu ocazia operaţiei se constată că ulcerul său era cicatrizat!
Fusese operat degeaba.
Nu chiar degeaba. În 1925 în Politbouro se desfăşura lupta între Stalin (care încă nu
subjugase toată structura ţării) şi Zinoviev (care va fi împuşcat 11 ani mai târziu).
Stalin s-a hotărât să-l lichideze pe Frunze deoarece acesta nu aderase la niciuna dintre
părţi.
Non-aderenţa costă. Se pare că „Cine nu este cu mine este împotriva mea” a fost
formulată încă de Iisus Christos.
Stalin a preluat formula la modul creator şi activ.
Cine l-a împins pe Pilniak să scrie istoria acestui asasinat medical, la un mod absolut
transparent?
În 1920 Pilniak este un scriitor care a depăşit succesul, care se bucură de glorie.
Să fie gloria un drog ce îţi anihilează elementarul simţ de conservare?
Pilniak, care a înţeles atât de bine cu cine avea de-a face, nu a putut să-şi ţină gura?
Nu a înţeles că trage după sine în neantul represiunii imanente şi pe cele două neveste, cea
dinainte şi cea cu care trăia, ambele actriţe cunoscute care vor înfunda Gulagul?
Era perfect conştient de ce-l aştepta.
Victor Serge, un publicist celebru din anturajul lui Troţki, rivalul lui Stalin, relatează o
mărturisire făcută de Pilniak:
„În această ţară nu există nici un adult în toate minţile care să nu ia în consideraţie
posibilitatea de a fi oricând împuşcat”.
Dacă înţelegi, atunci de ce mai faci copii?
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Pilniak a fost arestat în ziua în care fiul său împlinea trei ani. Sigur că Pilniak a fost băgat în
faţă.
De unde să ştie el că Frunze de fapt nu a avut nişe ulceroase, că pe masa de operaţie a
fost urcat cu de-a sila un bărbat de 40 de ani vindecat de ulcer?
Date despre afacerea Frunze le-a primit de la Iakov Agranov, al doilea om din securitatea
sovietică (care va sfârşi arestat şi împuşcat), iar imboldul de a aborda tema de la Alexandru
Voronski, demnitar bolşevic şi critic literar. Acesta a fost împuşcat cu un an înainte de
Pilniak.
Manuscrisul a fost citit de Radek (Karl Sobelsohn), demnitar bolşevic, fost secretar al
Comitetului Executiv al Kominternului, omul care a redactat în 1936 Constituţia URSS.
Radek a fost arestat în acelaşi an cu Pilniak şi a murit în puşcărie. Probabil că Pilniak ar fi
sfârşit-o oricum prost, dar au contribuit major la moartea sa alţi scriitori.
Maxim Gorki a scris o scrisoare denunţ lui Andreev, secretar al CC al PCUS:
„I se iartă lui Pilniak faptul că a scris o nuvelă despre moartea tovarăşului Frunze unde se
afirmă că operaţia nu a fost necesară şi a fost făcută la instigarea Comitetului Central”.
Care a fost soarta tovarăşului Gorki?
Va muri otrăvit ca şi fiul său, care îl încurca pe tovarăşul Iejov, şeful securităţii sovietice,
care trăia cu nevastă-sa.
Va muri în 1936 cu un an înainte de împuşcarea lui Pilniak!
Un altul care îl atacă violent în presă pe Pilniak, îl „demască” ştiind că îl împinge spre
moarte este poetul revoluţionar Vladimir Maiakovski, cel declarat de Stalin „cel mai mare
poet al epocii noastre”.
Tovarăşul Maiakovski s-a sinucis cu un glonte în cap.
Dumnezeu nu bate cu bâta!
Nuvela „Povestea lunii nestinse” a fost publicată în 1926 în celebra revistă literară „Novâi
Mir”.
Tot tirajul revistei a fost confiscat de Securitate încă din tipografie. Abonaţii care au primit
revista acasă au fost vizitaţi de tovarăşi acasă şi au predat-o contra chitanţă.
Redactorul şef de la „Novâi Mir” a fost destituit.
În 1956 s-a constatat că Pilniak a fost arestat fără autorizaţia procurorului, că toate probele
aduse împotriva sa erau un fals. Pilniak a fost acuzat ca spion japonez şi organizator al unui
atentat contra lui Stalin.
S-a reţinut şi că a fost unul din informatorii scriitorului român Panait Istrati (de fapt grec din
Brăila care scria în franceză) care a produs o carte defăimătoare împotriva regimului
sovietic.
Nimic despre „Povestea lunii nestinse”.
Cei ce l-au anchetat şi ucis: David Abramovici Raizman, anchetator Vasili Ulrich, şeful
troicei consiliului militar (cei trei inşi care l-au condamnat la moarte după un proces fără
martori de un sfert de oră), Vâşinski, procurorul şef al URSS (cel ce a adus României
guvernul Petru Groza).
A fost împuşcat pe 21 aprilie 1938, toate cărţile sale au fost interzise şi retrase din
biblioteci.
A poseda o carte de Pilniak era un delict.
Deşi reabilitat civil în 1956, cărţile sale au fost reeditate (parţial) doar peste încă douăzeci
de ani.
Manuscrisul romanului pe care tocmai îl terminase a fost ars.
Dar doctoraşul care a dat anestezie tovarăşului Frunze?
Orice slugă criminală îşi rupe gâtul până la urmă, dar şi doctoraşul era rotiţa dintr-un
mecanism din care nu se putea sustrage.
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Elena Maria STARA
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Se vânzolea în sus şi în jos dea lungul străzii, zdrăngănind, un pumn de bănuţi netezi în
buzunarul pantalonilor. Îşi frământa mereu mâinile. Dacă le scotea din buzunare,
învârtea între degete o bucăţică de sfoară ca să nu stea cu ele întinse pentru,bănuţi!
Aşa rătăcea pe străzi. Avea atâta libertate, fără ordine şi disciplină, dar nu se bucura
întotdeauna de ea.
O singurătate de copil părăsit, deşi oamenii treceau continuu pe lângă el. Uneori se
simţea străpuns de priviri bănuitoare, înghiontit, chiar fugărit. Umilit se retrăgea cu
obrajii palizi cu buzele strânse, pe bordura trotuarului. Alteori rămânea încordat
dinaintea unei uşi deschise.
Lumea îl bănuia de furt, dar el nu dorea decât să simtă căldura şi intimitatea unui
cămin adevărat. Din bezna trecutului, copilăria îl purta pe nişte scări de piatra . Îşi
auzea paşii lipăind până sus. Într-o cămăruţă întunecată, zăcea mama lui, zăcea
într-un pat. Începea să tremure. Când se strecura din nou în zarva străzii îl îneca
plânsul.
După moartea mamei, nu a avut de ales o cale mai buna decât STRADA. O lume
duşmănoasă, dar şi miloasă care îl hrănea şi-l îmbrăca.
Pantalonii largi îi fluturau pe picioarele subţiri, încălţate cu sandalele tocite în tălpi, de
atâta mers.
Străbătea străzile fără un sălaş anume. Strada e tot stradă, fie vară, fie iarnă. Vara
rămânea neclintit în ploaie, ca sub un duş. Apoi în soare îşi bălăcea picioarele în
bălţile calde de pe caldarâm.
Ridica un picior tot mai sus, ca un cocostârc, privindu-şi cu tristeţe mica gaură din
talpa sandalei. Nici chipul nu şi-l cunoştea prea bine. Acum îşi privea intens imaginea
de băiat mare cu părul negru inelat, reflectată în vitrinele străzii, ce păstrau sub sticlă
rochii şi pălării frumoase.
Îşi plimba degetele pe sticlă ca şi cum ar mângâia rochiile mamei.
Uneori şi-ar fi dorit tovărăşia oricui. Chiar îi găsise. Măturătorul de pe stradă. ÎI
cunoscuse în piaţă cu arcadele cenuşii pline de porumbei. Un edificiu cu colonade. O
cupolă mare ocrotea o sumedenie de tomuri, un templu al culturii.
Aici lumea era mai îngăduitoare cu el. Stătea pe marginea unei bănci, legănându-şi
picioarele. Fericit, urmărea porumbeii rotindu-se de deasupra cupolei. Apoi ca şi cum
ar fi obosit coborau într-o delicată mişcare de cădere.
În piaţă se strângea lume multă şi copii. Porumbeii se mişcau continuu căutând
grăunţele aruncate de oameni. Speriaţi de ceva se avântau până sus oprindu-se pe
coloane, dar nu pentru mult timp. Coborau din nou să ciugulească resturile. Stătea ore
întregi, urmărindu-l, ascultându-le guruitul.
Toţi erau albaştri de culoarea cerului, numai unul era ca un bulgăre alb. Pleca
întotdeauna ultimul. Rătăcea deasupra creştetului sau ,chiar ajunsese să-i ciugulească din
palma, dar niciodată nu l-a putut prinde.
De câte ori simţea nevoia să dăruie ceva, venea în piaţă la porumbei. Cu câţiva bănuţi
cumpără o pâine rumenită . Aici îşi îngăduia să se aşeze pe bancă. Cu un gest brusc îşi
ştergea mâinile de pantaloni. Nu voia să atingă pâinea cu ele murdare , întâi mânca el săşi potolească foamea, apoi din pâinea rămasa făcea cocoloaşe pentru porumbei. Năvăleau

16

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

buluc pe caldarâm. Când se scula de pe bancă, bulgăraşul alb se ţinea după el într-un
mers furişat, ca să ciugulească firimiturile pe care le presăra pe jos printre degete, special
pentru el. Un singuratic care cobora şi urca ultimul.
Când felinarele se aprindeau, când aproape nimeni nu mai era pe strada, când
automobilele treceau rar într-o alunecare uşoară şi când ultimul fâlfâit de aripi s-a stins,
ştia ca ziua s-a încheiat odată cu măturătorul ce venea cu târnul după el, ca să lase
curată piaţa pentru a doua zi. Întâi se aşeza pe bancă lângă el. Cu un gest prietenos îşi
permitea să-i scuture fărâmiturile rămase pe pantaloni. Se ridică apoi să măture piaţa.
Băiatul cu bucle negre se retrăgea departe de cruzimea străzii, spre un adăpost improvizat
sub aripa unui zid, într-un cartier sărăcăcios, cu case dărăpănate.
Acolo, zgomotul oraşului piere, se aude numai fâsâitul paşilor furişaţi pe pietrele
pavajului spart. Sunt chipuri ce purtau semnul decăderii şi al foamei.
În locul uşii, un carton sprijinit de doi bolovani mari.
Într-un colţ o grămăjoară de haine vechi. Pe ele se întindea să se culce. În alt colţ câteva
hărţi colorate mâzgălite cu numele lui.
Atâta ştia să scrie - ERU. ÎI învăţase măturătorul din piaţa cu porumbei.
Lumina albă a lunii rătăcea prin spărtura zidului, gonind întunericul, dar în colţuri mai
rămâneau grămezi întunecate fără formă.
Dimineaţa se scula trecându-şi degetele prin părul buclat.
Îşi ştergea nasul cu un gest şovăielnic, îşi netezea cu palmele pantalonii largi. Ieşea
furişându-se, astupând cu cartonul şi cei doi bolovani, cotlonul.
Oraşul se scula şi el zumzăind, aşteptându-l.
Nu ştia niciodată dacă noaptea următoare îşi va mai găsi adăpostul liber. întotdeauna
trecea pe lângă maidanul cu gunoi, să-şi facă nevoile. Nu suporta mirosul de dezinfectant
din WC-uri.
Pe străzi oamenii treceau zoriţi şi tăcuţi la lucru . El se îndrepta spre piaţa cu
porumbei. În buzunarul de la pantaloni păstrase o bucăţica de pâine pentru
Porumbelul Alb.
În drumul lui o ceainărie. Aburii ieşeau prin uşa deschisă cu miros de flori. Urmărea
cu plăcere lucirea ceainicului din colţul tejghelei. Băiatul de serviciu, cu şorţul alb în
faţă, îşi legăna tava cu ceşti frumos colorate. Aici trebuia să plăteşti dacă intri, dar el
nu era primit nici cu bănuţi.
Se îndreptă spre piaţă, răsucind cu degetele pâinea din buzunarul pantalonilor. Era
prea dimineaţă. Lumea încă nu se adunase, doar porumbeii guruiau pe caldarâmul
pieţii. Îşi caută prietenul. Nu era. Urcă privirea înspre coloane. Porumbelul alb zăcea cu
aripa desfăcută, în intrândul unei coloane. Nu putea să-l părăsească aşa rănit. Îşi scoase
sandalele, încet, încet printre ieşituri şi intrânduri a escaladat coloana. L-a prins într-o
mână. Inima porumbelului îi pulsa speriată în palmă. Cu cealaltă a început să coboare.
Deodată s-a auzit un huruit. Piciorul i-a alunecat. S-a prăvălit în gol sfâşiat ca de un
trăsnet. Vedea pentru ultima oară Porticul arcadei cu porumbei. Speriaţi de izbitură sau înălţat şi ei în stol tăind văzduhul. Un singur chip îi veni în minte, unul singur mama - A pierit în locul unde a căzut, cu porumbelul în mână. O imagine crudă a ceea
ce este viaţa. Primul vizitator al pieţii i-a acoperit capul zdrobit cu un ziar.
- S-a stins. Ce băiat frumos!
Buclele negre ii erau năclăite de sânge.
Din buzunar i se risipiseră pe jos firimiturile.
Restituise străzii ce luase de la ea.
- Pâinea, din bănuţii căpătaţi.
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Teatru
Banda lui Möbius
(ultima parte)
Piesă într-un act şi jumătate
Personaje:
MOEBIUS 1
MOEBIUS 2
OMUL DIN SAC
TURISTUL

MOEBIUS 1: Mi se-ntoarce stomacul pe dos. (în
sus, tare) Auzi?
MOEBIUS 2: Fereşte! Ia cuţitul ăsta şi taie-i
beregata! Înţelegi? (aruncă un cuţit;de deasupra lui
MOEBIUS 1 îi cade un pachet de ţigări)
MOEBIUS 1: Erai să-mi spargi ţeasta.
MOEBIUS 2: Ei, na! I-o tai pur şi simplu. Doar n-oi
coborî acum să te învăţ!
MOEBIUS 1: Aruncă-mi şi bricheta, dacă tot mi-ai
dat ţigările!
MOEBIUS 2: Asta-i bună! Se lasă cu sânge şi vei
simţi că-ţi sar plămânii din piept. Apoi îţi va trece. Te vei
obişnui.
MOEBIUS 1: Stai să-mi trag răsuflarea! Crezi că e
uşor să cobori atât?
MOEBIUS 2: Începi de la ureche. Înţelegi? Apoi...
hârşti! E simplu. Nu-i mare scofală.
MOEBIUS 1: (priveşte în sus şi trage de sfoară)
Profesore! Profesore! Când voi trage de sfoară aşa, să
mă ridici. Ai auzit?
MOEBIUS 2: Eşti idiot, băiete? Ţi-am spus să începi
de la ureche. Ăsta-i tot secretul! Ce vezi în filme sunt
fleacuri. Basme. Poveşti.
MOEBIUS 1: Ai auzit? Dacă trag de sfoară aşa (trage
de sfoară), mă ridici. (sfoara cade lângă el). Poponar
tâmpit, i-ai dat drumul, nemernicule! Cârpă-n cur! Am
să urc eu la tine şi-atunci să te ţii! Dacă nu ţi-o place, să
nu-mi zici mie Moebius!
MOEBIUS 2: Ce? Ţi-e bine acolo de-ai tras sfoara,
netrebnicule? Ai uitat aşa repede de cei care te-au spijinit,
jigodie? Am să te strivesc ca pe-un gândac! Îţi voi suci
gâtul cu mâinile astea ridate! Cobor la tine şi-ţi arăt ce
n-a văzut Revoluţia Franceză! Să nu-mi spui tu mie
Moebius, derbedeule!
MOEBIUS 1: Lepră!
MOEBIUS 2: Ageamiule!

18

MOEBIUS 1: Haimanao!
MOEBIUS 2: Bestie!
MOEBIUS 1: Vei regreta cumplit! Cumplit, îţi spun!
(pe lângă maşină intră TURISTUL cărând un
geamantan pe rotile)
MOEBIUS 2 (despre MOEBIUS 1): E idiot, ce mai
la deal, la vale!
TURISTUL (uşor stingher): Nu vă supăraţi!
Autobuzul spre Sulina?
MOBIUS 2: Vezi-ţi dom’le de treabă!
TURISTUL: Mulţumesc! (face cale-ntoarsă şi iese)
MOEBIUS 1: Ce-i atâta zor? Oricum, de aici n-are
unde să plece... (se chinuie să-şi aprindă ţigara în timp
ce iese)
(Se sting luminile. Beznă. Când se reaprind,
MOEBIUS 2 stă întins lângă puţ.
Intră MOEBIUS 1.)
MOEBIUS 1: Nu-l văd, neam! Parcă şi-a îndesat
piatra aia de râu în fund şi-a rupt-o la sănătoasa. Am
căutat prin toate cotloanele de-mi simt venele doldora de
mirosul ăsta îmbâcsit. Şi limba începe să se umfle. Uite,
acum e cât aproape toată gura, iar plămânii fornăie ca o
locomotivă d’aia veche, puturoasă. Nu îi va conveni lui
Klein, îţi zic! Cu siguranţă!... Îmi ţopăie timpanele... O
lovitură, două lovituri, trei lovituri (mai agitat),
şaptesprezece, optzeci şi nouă, treizeci şi patru de lovituri.
Îmi stau în gât! (strigă spre culise, la MOEBIUS 2) Am
să arunc sfoara! Auzi? (linişte) Hei, auzi? Îţi arunc sfoară,
să cobori şi tu! Eu nu mai suport. Sunt neajutorat, nu
vezi? (linişte) Hei!
MOEBIUS 2 (se trezeşte, se apropie de puţ şi priveşte
în sus; de acum, MOEBIUS 1 i se va adresa lui
MOEBIUS 2 privind spre culise, iar MOEBIUS 2,
privind în sus):
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Ce-i cu aerul ăsta greu? Aruncă-mi sfoara să cobor, legat OMUL DIN SAC).Souvlaki ignitus carborundum e
nu fi nărod!
pluribus unum.
MOEBIUS 1 (aruncă sfoara în culise): Eu nu mai
pot! Plec.
(se prăbuşeşte epuizat ca după un efort
MOEBIUS 2: Aruncă-mi sfoara aia să mă leg şi să supraomenesc; pauză; se şterge de sudoare)
cobor odată!
MOEBIUS 1 - Sunt frânt! E destul de greu
(MOEBIUS 1 aruncă de câteva ori sfoara în culise, tolomacul. (se ridică şi loveşte sacul cu piciorul) Cât
iar MOEBIUS 2 încearcă s-o prindă. Într-un sfârşit timp să-l mai ţin? Dacă mai arde soarele în halul ăsta, se
MOEBIUS 1 reuşeşte şi deasupra lui MOEBIUS 2 începe împute, naibii, aici! (încearcă să-l ridice) Nu cred că voi
să coboare celălalt capăt a sforii. MOEBIUS 2 sare reuşi. Cu siguranţă nu voi reuşi. Are cel puţin o tonă.
să-l apuce. Când îl prinde, se leagă în jurul brâului)
Dacă te uiţi mai bine şi îl cuprinzi cu ambii ochi, poţi
spune că are o tonă şapte sute ouăzeci, ca popa! Atât are
MOEBIUS 2: Gata. Co-co-cobor.
fazanul, pot pune pariu. (îl prinde cu ambele mâni şi
MOEBIUS 1: Bi-bine. Trrrr-ag!
începe să-l târască spre maşină) Ei, acum să te văd,
Moebius, cum termini petrecania asta! (încearcă să-l salte
(MOEBIUS 1 începe să tragă sfoara din culise şi în în portbagaj) Hopa sus... Hopa cu tata... Da’ mişcă-te
timp ce trage, MOEBIUS 2 se ridică. Uşor-uşor încep să odată, bivol împuţit! (cu un ultim efort îl pune în
nu mai fie înţeleşi deoarece vorbesc într-un limbaj portbagaj) Aaatât!
necunoscut)
(Linişte. MOEBIUS 1 ridică o piatră mare din
MOEBIUS 1 (către MOEBIUS 2): At verro accusam. spatele maşinii şi o pune lângă OMUL DIN SAC apoi
MOEBIUS 2: Justo duo dolores et rebum.
începe să strângă sfoara fluierând vesel şi nepăsător)
MOEBIUS 1: Duis autem vel eum iriure dolor.
MOEBIUS 2 (strigând în sus, arătând împrejur): Stet
MOEBIUS 1 (scoate un telefon mobil şi sună): Alo!
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus.
Moebius sunt. (se îndreaptă către maşină) Doctor Klein
MOEBIUS 1 (pe un ton văitat): Ut wisi enim ad este?... Spune-i că am terminat... Da... Fazanul nu va
minim veniam.
mai cânta... Am înţeles... Da... Am să duc coletul
MOEBIUS 2 (răstit): Sed diam nonumy eirmod într-un loc întunecos să nu mucegăiască... Da, într-un
tempor.
puţ minier...(ascultă) Am înţeles, domnule
MOEBIUS 1 (acelaşi joc): Nam liber tempor cum Klein!...(recapitulează) Iau coletul, îl duc într-un puţ
soluta nobis eleifend option congue nihil!
minier şi mă asigur că nu transpiră la nimeni. Dacă e
MOEBIUS 2: Nihil!
prea aglomerat, îi pun o piatră de căpatâi în lacul din
MOEBIUS 1 (acelaşi joc): Hendrerit in vulputate velit est... Din nord, domnule Klein! (pune mâna pe portbagaj
esse molestie consequat.
să-l închidă) Staţi liniştit, nu mai geme de mult... (râde)
MOEBIUS 2: Molestie consequat.
La revedere!
MOEBIUS 1(se opreşte pentru o clipă şi se şterge pe
MOEBIUS 2 (scoate capul din portbagajul maşinii;
funte de sudoare; explică spre public, gesticulând): negru de furie): Bă, tu faci bâză de mine?
Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum.
Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto
(în timp ce cade cortina, MOEBIUS 1 îl loveşte pe
lingo est igpay atinlay.
MOEBIUS 2 şi începe să-l lege fedeleş)
MOEBIUS 2 (răstit): Quote meon an estimate et non
interruptus stadium.
TURISTUL (intră, trăgând după el un geamantan;
(MOEBIUS 1 reîncepe să tragă sfoara, la un moment spre public): De facto, nonumy tempor invidunt ut labore
dat îi alunecă iar MOEBIUS 2 începe să răcnească)
et dolore magna erat? (pauză) Cred că m-am tâmpit.
MOEBIUS 2: Idiorebum! Idiorebum!
Reiau. Bun, şi ce să înţelegem noi din asta?
MOEBIUS 1: (începe să tragă de funie din ce în ce
mai tare; MOEBIUS 2 dispare în plafon) Sic tempus
(Se sting luminile. Întuneric)
fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex
librus ad infinitum. (măreşte ritmul şi tonul; încet-încet
Octavian Miclescu
sfârşeşte să urle) Non sequitur condominium facile et
Galaţi, astăzi
geranium incognito. Marquee selectus non provisio
incongruous feline nolo contendre Olypian quarrels.
(reuşeşte să tragă toată sfoara de capătul căreia este
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File de jurnal: anul 2008...

Ionel NECULA

Miticã Pricop la un an dupã trecere
Iulie 2008. Zi toridă cu un soare generos, violent şi ameninţător
de secetă. Nu-i a bună, îmi spunea un ţăran de la care cumpăram
pepeni. Se coc toate prea repede, şi prea dintr-o dată, aşa că pepenii
sunt pe isprăvite. Dacă în alţi ani ţineam piaţa câte două-trei luni,
acum s-au copt toţi odată şi va trebui cât de curând s-o dau pe
struguri. Îl confirm dezolat, pentru că de la o vreme, chiar începusem
să dau importanţă consumului de legume şi fructe.
Zăpuşeală, zăduf. Soarele nu vrea defel să facă economie de săgeţi
bezmetice, care ne imprimă lentoare, lehamite şi torpoare. Aproape
pustii, străzile dau impresia unui oraş lipsit de viaţă, peste care-a
trecut un incendiu devastator. Puţinii pietoni rătăciţi bat străzile cu
fereală, cu apatie şi caută porţiunile cele mai umbroase.
Mă încumet cu greu să ies afară din casă, unde mă simt claustrat
de pârjolul de-afară şi aştept ora 12 când trebuie să ajung la locuinţa
lui Mitică Pricop. Mă anunţase Any că vrea să marcheze un an de la
moartea poetului şi s-a gândit să invite, afară de rubedenii şi câţiva
apropiaţi ai poetului. Să fiţi aici după terminare slujbei. Condiţii de
bloc, dom’ profesor, strâmtoraţi. Eram, prin urmare, unul dintre
privilegiaţi.
Cum să nu răspund invitaţiei? Îmi trag sufletul la umbra celor doi
stejari - reperul tuturor celor ce voiau să ajungă la Mitică şi mă las
purtat în voia gândurilor uliţarnice.. A trecut, iată, un an de la moartea lui Mitică Pricop şi mare lucru nu sa schimbat în această lume smintită şi plină de nesăbuinţe. Toate sunt la fel cum le-a lăsat trubadurul de
la Negrileşti; stejarii sunt tot la fel de umbroşi, iar vipia verii la fel de agresivă. Prin minte îmi trece un gând
fugar din învăţăturile lui Neagoe Basarab; Ce este omul, Doamne, de-ai pus în atâta mărire! Dar
cuvântul mărire sună straniu, dacă avem în vedere fragilitatea noastră silfidă, unduioasă şi-n bătaia
tuturor izbeliştilor.
S-aud clopotele de la o biserică din apropiere. E un semn că liturghia e pe sfârşite şi trebuie să mă
îndrept spre destinaţie. Cu paşi rari, străbat aleea care duce la intrarea în scara blocului lui Mitică şi
instinctiv îmi îndrept privirile spre fereastra de unde altădată poetul mă întâmpina într-o ritmică de colindă
românească: Deschide uşa, creştine. Nu, de data aceasta, fereastra este pustie, nici urmă de chip bucălat
care să mă ia în primire înainte chiar de a suna la uşă.
Pregătirile sunt terminate, dar până la venirea preotului, cei câţiva invitaţi mai punctuali ne-ntreţinem
în hol la o mică deschidere. Dezolată, Any îmi spune că poetul Gheorghe Istrati - prietenul lui Mitică
de-o viaţă - nu poate onora acest moment ritualic pentru că exact în aceeaşi zi are pomenirea mamei sale
la Limpeziş. A trimis însă o scrisoare şi mă roagă pe mine s-o citesc celor prezenţi, după ce preotul îşi
împlineşte binecuvântarea sa.
Scrisoare e un fel de-a spune, pentru că în realitate era o mică şi răscolitoare bijuterie lirică, scrisă
mărunt într-un moment de inspiraţie, cu fâlfâit de îngeri prin apropiere. Am regăsit în aceste rânduri toată
durerea de care poate fi încercat un om, pentru care prietenia, devoţiunea aproape mistică şi înţelegerea
arătată umanului, nu sunt chiar vorbe de clacă, ele înseamnă ceva, iar acest ceva este atât de cuprinzător
că poate include câteva decenii bune de prietenie neumbrită de vreun accident ocazional. M-am convins
încă odată că simţământul prieteniei la poetul Gheorghe Istrati nu este defel unul episodic sau de
conjunctură, ci se legitimează din absolut şi se proiectează pe un ecran panoramic necantonat că poate
sfida însăşi veşnicia.
Gândurile sale, turnate în cuvinte bine alese au produs o impresie siderală printre cei prezenţi la
ceremonie şi-a fost ca un fâlfâit de arhangheli peste toată adunarea prezentă în sufrageria unde Mitică
şi-a elaborat cea mai mare parte din operă. A fost momentul care l-a adus pe Mitică printre noi şi laolaltă
cu noi. Într-un fel, împlineam una din dorinţele lui Mitică; Şi-i păcat să nu ne-adune/ Zeii vârstei la un
loc/ Să rostim o rugăciune/ Şi să dăm apoi noroc.
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O LUCRARE DE ŢINUTĂ:

Recent, a văzut lumina tiparului, la Editura „Apollonia” din Iaşi, o lucrare de mare interes
cultural şi publicistic, intitulată Monografia comunei Suceveni, elaborată de cunoscutul ziarist şi
publicist gălăţean Pompiliu Comşa, Directorul Trustului de presă POMPIDU.
Lucrarea beneficiază de o valoroasă Prefaţă întocmită de Prof. univ. Dr. Vasile Burlui,
Preşedintele Universităţii „Apollonia” din Iaşi, care face o introducere, o deschidere benefică,
temeinic documentată în vasta problematică privind trecutul, prezentul şi viitorul, respectiv
proiectele dezvoltării şi promovării civilizaţiei rurale, în această comună gălăţeană, „încărcată de
istorie” şi valori inconfundabile. De asemenea, aceeaşi lucrare a pătruns cu interes în circuitul
publicistic, ştiinţific şi cultural românesc, şi ca urmare a unei ample Postfeţe, care analizează
aprofundat, problematica abordată de autor, contribuţia sa la cunoaşterea specificului rural, a
particularităţilor de viaţă religioase, culturale şi social-economice ale populaţiei comunei Suceveni.
Lucrarea cuprinde 25 de capitole sugestiv formulate, intitulate de autor, dintre care semnalăm pe cele mai
importante, şi anume: Şcoala; Biserica; Căminul cultural; Agricultura, Economia; Industria; Finanţele;
Serviciile sanitare; Obiective de vizitat în comună şi împrejurimi; Istoria localităţii; Folclorul; Personalităţi
născute pe aceste meleaguri etc. Lucrarea întruneşte toate exigenţele publicistice, editoriale, dispunând şi
de un Glosar, Bibliografie, precum şi de o Listă cu numele şi prenumele locuitorilor comunei, Documente,
Hărţi, Manuscrise, Fotografii etc. Este un merit excepţional, incontestabil al autorului, de a redacta, întrun timp record şi într-un moment absolut oportun, o lucrare care pune în evidenţă cu date şi fapte,
informaţii de o valoare inestimabilă, dobândite prin cercetarea riguroasă a Arhivelor Comunei Suceveni,
depistate şi studiate meticulos la Arhivele Statului din Galaţi. Mutatis mutandis, aceasta nu este o „carte
făcută din carte”, ci o lucrare sui generis, originală, construită cu erudiţie şi responsabilitate ştiinţifică. De
asemenea, subliniem faptul că autorul şi-a lărgit, amplificat considerabil informaţia sa asupra evoluţiei
istorice, a dezvoltării periodice, social-economice, culturale, educaţionale, a stării de sănătate a populaţiei,
a tradiţiilor şi valorilor perene ale localităţii, şi pe baza unui amplu dialog cu autorităţile şi, mai ales, cu
personalităţile de ieri şi de azi ale comunei, cu sătenii vârstnici ai localităţii.
Desigur, Profesorul Comşa, publicist cu experienţă remarcabilă, în calitate de autor al altor
unsprezece cărţi de referinţă şi gazetar de mare prestigiu, laureat al Parlamentului European, nu s-a limitat
numai la informaţii provenite din Arhive sau din „Viu Grai”, din Amintirule, Relatările unor personalităţi
şi vârstnici, ci a studiat aproape tot ce s-a scris în decursul timpului, în alte cărţi, în studii şi articole de
reviste, în diferite perioade istorice, despre Comuna Suceveni, despre populaţia acesteia, despre fii săi
etc. În acest sens, se cuvine să relevăm laudativ faptul că Profesorul Comşa a rezervat spaţii
corespunzătoare evocării unor familii de fruntaşi ai comunei, sau a unor personalităţi de notorietate.
După cum era şi firesc, de fapt o datorie ştiinţifică şi morală incontestabilă, autorul a evocat, a prezentat
date semnificative cu privire la onorabila şi numeroasa familie Burlui, care a dat, între altele - pe lângă
Profesorul ieşean Vasile Burlui, personalitate de mare reputaţie –, pe un alt savant al Medicinei româneşti
şi internaţionale, Prof. univ. Dr. Dumitru Burlui, care a profesat la Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Bucureşti, fiind un specialist de vârf, de reputaţie naţională şi europeană, în domeniul
Chirurgiei. Lucrarea Profesorului Pompiliu Comşa, structurată judicios în mai multe capitole, vine să
acopere un gol demult resimţit în Istoriografia locală şi naţională, care se adresează nu numai specialiştilor
în Istoria, Cultura, Economia locală rurală şi naţională, ci publicului larg.
Reţin atenţia cititorului domenii, aspecte cum sunt: I. Istoria acestor locuri (Plimbare de-a lungul
istoriei comunei); II. Stilul eneolitic de la Suceveni; III. Ocupaţiile comunităţilor neo-eneolitice; IV.
Descoperiri arheologice privind vânătoarea, pescuitul şi culesul din natură, practicate de comunităţile
eneolitice din sudul Moldovei; V. Şcoala generală din Suceveni, Directorii, în decursul istoriei; VI. Biblioteca
comunei; VII. Primăria comunei; IX. Personalităţi născute în comuna Suceveni; X. Graiul cifrelor privind
dimensiunile şi valorile vieţii social-economice, culturale, educaţionale, religioase etc.
În opinia noastră, cartea are o largă adresabilitate, ea fiind indispensabilă, înainte de toate,
învăţătorilor, profesorilor şi elevilor, locuitorilor din Suceveni, dar, în aceeaşi măsură, şi din Tg. Bujor şi
alte localităţi limitrofe, ţinând seama de relaţiile interferente, multiple, dintre localităţile din zona Tg.
Bujor. Felicităm pe autor, pentru contribuţia sa la îmbogăţirea patrimoniului Istoriei şi Culturii Naţionale,
cu o lucrare de valoare autentică, care vine să pună în relief noi dimensiuni ale civilizaţiei noastre rurale,
ale modului de circumscriere a istoriei locale în Istoria naţională. Nu se putea o alegere mai potrivită, mai
competentă, în ceea ce priveşte autorul acestei monografii, dacă avem în vedere nu numai prestigiul său
de publicist, de gazetar de talie europeană, ci, mai ales, experienţa sa redacţională, respectiv faptul că o
parte din cărţile anterioare ale autorului sunt monografii consacrate municipiului şi judeţului Galaţi, care
au intrat în circuitul ştiinţific de profil.

Acad. Constantin Marinescu
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RECENZIE

Dumitru ANGHEL

(Vibrating on Keys of Light)
Volumul de versuri “Vibrând pe clape de lumină”, Editura
Anamarol, Bucureşti, 2012, 180 de pagini, este cea de a doua carte de
poezie a doamnei Georgeta Muscă-Oană, după debutul editorial de autor,
la aceeaşi editură, în 2007, “Pe frunte-mi plânge clipa”, după ce-şi
exersase condeiul liric şi în câteva antologii: “Freamăt de timp”, Editura
3D – Drobeta Turnu Severin, 2007; “Şansele poeziei”, antologie trilingvă,
Editura Anamarol, Bucureşti, 2008; “Antologie de poezie şi comentarii”,
Editura Pan Europe, Iaşi, 2008; “Arta de a fi...”, la aceeaşi editură
bucureşteană, în 2009; şi “Esenţe de primăvară”, Editura Panfilius, Iaşi,
2010.
Structurată într-o tehnoredactare de autor, cu o intimă şi extrem
de subiectivă repartizare tematică, cartea de poezie “Vibrând pe clape
de lumină” recompune un univers liric de-o surprinzătoare unicitate în
opoziţie cu quasidiversitatea sugerată de titlurile celor trei capitole:
“Eterna căutare”, “Cravaşa durerii” şi “Lumina speranţei”, cu mottourile, în proză, uşor pedante, care le deschid, regrupate, adunate într-un
tutti presto cantabile orgolios şi insinuant, la care se adaugă selectiv un
compartiment în limba lui Shakespeare, “English poems”, în traducerea
Nicoletei Ilona Terescenco, cu trimitere, ca la mai toate aceste ediţii bi
sau trilingve, spre un... “frac de ceremonie”, scrobit, sau cu o preţiozitate
uşor frivolă, şi mai puţin la o creştere a numărului potenţialilor cititori.
Mai ales că, şi fără astfel de ingrediente editorial-tipografice,
doamna Georgeta Muscă-Oană are virtuţile şi calităţile artistice ale unui
autor de lirică, autentică şi valoroasă, deşi, cu o nonşalanţă mai mult
mimată, lasă impresia că nu ştie de ce sau că este o poetă talentată,
asemeni celebrului personaj al lui Moličre care nu ştia că face literatură!
De fapt, poeta convinge pe două direcţii de gen literar; una
axată pe o libertate de a se expune sufleteşte, cu sinceritate şi o nepăsare
graţioasă, şi alta rezultând din asumarea riscului de a fi înţeleasă, un risc
de neaderenţă, deoarece lectura de prim contact a poemelor sale este una
perturbatoare şi de alunecare spre nonmesaj.
Impresia este falsă şi-n dezacord cu potenţialul liric autentic,
doar pentru că poeta nu-şi... toaletează gesturile, gândurile sau reacţiile
şi sentimentele după ultima modă a liricii şi prozodiei moderne. Scrie
poezie aşa cum a învăţat la şcoală şi, paradoxal, tocmai aici a găsit
Georgeta Muscă-Oană “frâna de servici” pentru a controla un derapaj
banal provenit din adoptarea tehnicii versificaţiei de ultimă generaţie
eşuată uneori în exces de noutate.
Şi-atunci, pentru înţelegerea corectă a demersului liric al poetei,
important şi convingător rămâne reperul ideatic al poemelor sale, cu o
sinceră şi nedisimulată intenţie de a emoţiona, pe care l-aş rezuma ca un
impas uman în explicarea şi înţelegerea misterelor naturii şi a alternativei
creaţiei divine, în Eterna căutare; ca o variantă protestatară a ideii de Ev
Mediu bigot şi tiranic, în Cravaşa durerii; şi ca un canon de spiritualitate
lucidă, dincolo de amvon şi de predicile ecleziastice eşuate în derizoriu
şi-n lipsă de cultură religioasă, în Lumina speranţei.
La o analiză in extenso, capitolul de început al cărţii, “Eterna
căutare”, este dominat de sentimentul omenesc, universal valabil, etern
şi vulnerabil, pentru că este supus capriciilor şi labilităţii celui mai nesigur
acord al inimii, iubirea, în ciuda declaraţiilor asiguratoare, manifeste: “Te
voi iubi şi-n clipa cea din urmă, / Când voi semna cu sânge într-o carte!”
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(“Fior prin timp”, pag. 22). Iar poemul “Oaza iubirii” confirmă teoretic, cu o
pledoarie de “avocat al apărării”, că iubirea este sentimentul unic, care înnobilează
sufletul omului şi-i adaugă un nimb de superioritate mai aproape de Divinitate, deşi
simbolul Creaţiei, perechea Adam şi Eva, a compromis pe termen lung graţia
dumnezeirii şi a fost necesar sacrificiul crucificării şi al Golgotei, pentru ca dragostea
dintre un bărbat şi o femeie să asigure perenitatea condiţiei umane: “Hai, să
ne-avântăm spre oaza de verdeaţă şi lumină / Şi-odihnindu-ne în iarnă, s-o aşteptăm
să vină!” (Op. cit., pag. 23). Adică, o formă de acord, de dialog erotic, pământean,
de-o simplitate naivă, pură şi convingătoare: “Acorduri dulci de mandoline / Îmbracă
slovele-n zăvoi; / Noi bem din amforele pline / Esenţa clipelor în doi” (“Amurg de
toamnă”, pag. 25). Poezia de dragoste a poetei Georgeta Muscă-Oană are nuanţări
ritmice de passo doble ca-n “Habanera” de Pablo de Sarasate: “Şi pe tulpina vieţii
pornim un dans în doi: / Eu, zbuciumul din valuri, tu, liniştea din zări” (“Nu mă
întorc din drum”, pag. 28), sau accente patetice şi mişcări lascive, de compromis
erotic şi idilic de paradă: “Trage cortina verii şi-n toamnele în doi / Renaşte-vom, în
taină, în versul cel mai cald” (Ibidem), ca-n “Serenada andaluză”.
O adevărată filosofie a trecerii timpului domină capitolul II, “Cravaşa
durerii”, cu nostalgii venite tot dinspre vârsta marilor pasiuni, tinereţea, pentru că:
“De pleci, / mireasă cuibărită-n efemer, / mă vindecă de-orice regret! / Iar dacă te-am
rănit / sau nu te-am preţuit destul, mă iartă! (“Mai stai, tinereţe... mai stai!”, pag.
68); cu pusee de sentimentalism graţios şi mesaje vagi, vindicative, ca un menuet
grav, ceremonios.
Toamna, metaforă a biologiei inevitabile, pare a anunţa... începutul
sfârşitului: “Văduvite de culoarea şi savoarea de-altădată, / Trec secunde plictisite
prin hlamida îmbrumată; / ... / Reclădind un timp în care totul este plăsmuire, / Mai
încerc în brumă-a scrie vagi poeme de iubire” (“Toamna voinţei”, pag. 69), ca un
belcanto trist, dominat de o senzualitate stăpânită. Este relevantă o dureroasă
retrospectivă a iubirii dătătoare de speranţă şi-un abandon, dureros şi el, ca un
recviem al fricii: “Singurătatea tot mai aprig doare! / Pe-un ram de anotimp se mai
scurg ore / Ce împletesc doar gânduri temătoare” (“O inimă nu ştie să mai ceară”,
pag. 70).
Poemul “Cravaşa durerii”, care a dat şi titlul capitolului II, este patetic, ca
un protest anxios, ca o revoltă a neputinţei dominată de legile implacabile ale
biologiei degradante: “Simt cravaşa suferinţei, rupe-n noapte carnea-n două” (Op.
cit., pag. 81), cu toamna ca o metaforă-blestem, ca un final pe pământ: “Ascundemă, toamnă, ascunde-mă / Oriunde vrei! Sau... mai bine-n pământ! (“Oriunde”, pag.
80). Un alt poem, “Sfârşite-s tălpile de umblet”, are accente tragice de ultimatum
existenţial hamletian, To be or not to be, cu acordurile triste
ale “Recviemului german” de J. Brahms: “Simt clipa ultimă
sosind, / îi aud glasul, / îi simt suflarea; / abisul mă înghite, /
puterile mă lasă, / de sevă sunt secătuit” (Op. cit., pag. 83) ;
deziluzia este profundă: “Nu pot lupta / sau... poate nu mai
vreau” (Ibidem); iar finalul ca un lied bolnav de neputinţă:
“De ce-am venit aici şi de ce plec? / Iar dacă plec, de ce am
mai venit?” (Idem).
Poeta trăieşte o permanentă stare de gri, cu idealuri
prăbuşite în eşec, în ratare şi haos vital: “Dezgolit de iluzii, /
sufletul cuprinde plânsul ploilor / ... / spaime de neînţeles mă
inundă” (“Gol”, pag. 86); cu ploi reci de toamnă peste care
năvălesc gânduri în derivă, decizii sinucigaşe, ca-ntr-un poem
ba covi a n,
pe
ca r e
l-a tradus în limba speranţei compromise Minulescu: “Un fior
rebel / desprins din carcera gândului / îmi pălmuieşte sufletul
/ ce se frânge în agonie, / sub ploaia de clipe cenuşii” (“Precum
toamna...”, pag. 87), pentru că: “Sunt singură şi tristă, /
precum toamna ce plânge la fereastră” (Ibidem).
Dar, refugiul poetei se află în poezie, în arta
cuvântului, ca o mărturisire a sufletului însetat fie de iubirea
catalizatoare şi dătătoare de speranţe, fie de tristeţea
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venită dinspre trecerea timpului: “Catedrala poeziei mi-e lăcaşul de nuntire,
/ În izvoarele tăcerii glăsui-voi în neştire... / ... / Îmblânzind rebela clipă, gândurilemi dau năvală, / Eu, slujind mereu cuvântul, fi-voi versului vestală” (“Catedrala
poeziei”, pag. 79).
Capitolul III, Lumina speranţei, este construit în roz, pe o turnantă
optimistă şi de impact luminos, sugerat de motto-ul “Zâmbeşte, suflete! Zâmbetul
generează lumină, lumina înfloreşte iubire, iubirea naşte speranţă” (pag. 97).
demersul liric, formula prozodică şi profunzimea ideatică recuperează sincopele şi
slăbiciunile primelor două capitole, deoarece poemele acestea sunt mai elaborate,
se detaşează de stângăciile de început, deşi presiunea sentimentală este constantă,
programatic optimistă: “Pe cerul incandescent al simţirii te căutam, iubire, crezând
că eşti departe... Dar tu, cuibărită-n suflet, mă aşteptai! (Motto-ul cap. I, pag. 21);
când eşuează în vecernii de Agapia şi Voroneţ, pliate pe descumpăniri de tot felul:
“Punte între lacrimă şi zâmbet, între întuneric şi lumină, durerea îşi face culcuş în
sufletele ridate de slăbiciuni şi este atât de flămândă... Nu o lăsaţi să muşte la
nesfârşit! (Motto-ul, cap. II).
Sugestia optmistă din titlul capitolului III pare destul de timidă, nesusţinută
nici măcar de poemul care i-a dat titlul, “Lumina speranţei”, pentru că patologia
lirică rămâne fără diagnostic cert, se află tot sub semnul unei terapii optimiste,
vindicative: “Strânge luna ochiul nopţii şi-l aruncă peste lume, / Se cutremură tot
cerul, teamă-i e să n-o sugrume” (“Lumina speranţei”, pag. 105), dar lasă loc pentru
o soluţie de echilibru şi linişte sufletească: “Şi în fruntea întomnată, sub privirile
brumate, / Simţi o aripă de înger luminând speranţe mate” (Ibidem).
Există, accidental probabil, şi un fel de ralenti liric, ca o predică de duminică,
neconvingătoare şi cu acute laice: “Nu ranchiuna mulţumeşte, nu venalu’ naşte
pace, / Peste gândurile sterpe aşezaţi rodire dreaptă!” (“Ridicaţi pe cel ce cade!”,
pag. 111); sau o alunecare spre “faptul divers” dintr-un fapt cotidian insolit, uşor
vulgărel, de festin cu manele: “Plafonarea stă la pândă, cărţi se cumpără mai rar; /
De n-ai bani, nu ai putere, dar se spune că n-ai har” (“În divin să te încrezi”, pag.
113); în contrast cu o lirică majoră, de atitudine, uşor atipică într-o lume dominată
de promiscuitate şi lipsa regulilor morale, convertite în zeflemea sau dispreţ suveran:
“Cu fiorul izbăvirii în deplină armonie, / Vreau să uit de haina-n care şi cutuma e
robie; / Către liniştea celestă, cu simţiri necenzurate, / Să ţâşnesc precum izvorul
doritor de libertate” (“Temniţa luminii”, pag. 115).
Pentru poetă, însă, viaţa este o secundă pasageră, pe care doar veşnicia
divină promisă, sperată, o poate justifica: “Sfintei clipe ce se-nchină / Doar spre
liniştea divină” (“Curgere fugară-i viaţa”, pag. 117), iar rugăciunea, ca element de
echilibru şi speranţă, devine cale de drenaj spre eternitate: “Dă-mi tu, Doamne,
dă-mi izbândă / De-a trăi şi-atunci când mor / Într-o oază de lumină, / Lângă murmur
de izvor” (“Rugă”, pag. 118).
În plan prozodic, lirica poetei Georgeta Muscă-Oană respectă regulile
poeziei clasice, cu ritm şi rimă, cu formule tradiţionale, dar trece uşor, nonşalant, la
versificaţia liberă de orice constrângeri prozodice, în vers alb sau liber, cochetează
şi cu inovaţii derivate din poezia de formă fixă, un fel de sonet, dar cu o altă structură
a strofelor, cu un alt fel de ritm şi chiar cu o altfel de rimă, un amestec de rimă
îmbrăţişată şi de rimă încrucişată, după o formulă hibrid, ca-n poemul “Mă
desluşeşte-ncet...” (pag. 32), pe care nu-l citez din lipsă de spaţiu!?!
Are şi virtuozităţi de lirică teatrală, în sensul formulei literare, ca un fel de
vodevil erotic, după un scenariu lirico-dramatic sau de duet vocal, ca în cunoscuta
poezie “Bună seara, iubito!”, semnată de poetul Lucian Avramescu şi interpretată
de cântăreaţa Loredana şi actorul Ion Caramitru.
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MĂSURATALENTULUI
Un poet moldovean descălecat în arealul brăilean. Fermecat şi aluvionat de
peisagii şi întâmplări interzise unei priviri leneşe, unde nespectaculosul şi cenuşiul
( nu şi nesemnificativul ) îşi potenţează interesul. Cu o atenţie în exprimare, în modelarea
spaţiilor dintre cuvinte şi idei, precum şi a pauzelor de viziune, dusă până-n pragul
unei transe lucide. Acesta este DAN BISTRICEAN în cea de a treia sa carte
Kerkoporta ( Editura Pim Iaşi, 2012 - 61 pag. ).
Este un poet al noului val racordat mai puţin la actualitatea literară şi mai
mult la tradiţia culturală ( Emanuela Ilie ), cel ce cu sânge rece descrie societatea
abjectă şi practică ritualul dureros al orbirii ( Isabel Vintilă ). Din spicuirea acestor
consideraţii de pe coperta a 4 - a a cărţii, precum şi din formularea altor considerente
personale, va rezulta portretul în mişcare al unui poet marcat de morga existenţei
deturnate de aventura ochiului întors spre sine.
Cartea, al cărei titlu redeşteaptă triste conotaţii bizantine, este racordată la
derularea scenariului unei lumi apocaliptice populată de ţipătul euforic al copilului
(pag.10), un cal plecat din bătălie, călătorul şchiop (pag.13), statuia magistrului
(pag.23), şarpele cel vechi (pag.25), bătrânul care citea ziarul (pag.28), majordomul
în frac (pag.34), o jivină care presimţea eclipsa (pag.35), în fapt nişte fantoşe ale
unui eu bulversat de imagini interzise priviri anodine.
Saga poetului se întâmplă în oraşul a cărui zăvoare cad mute pe/poarta uitată
(pag.15), unde unii dintre locuitori vedeau cu mâinile/metamorfozate în bastoane
(pag.26) şi urlau, cuprinşi de frenezii nestăvilite, că oraşul e în primejdie (pag.27).
Această stare apăsătoare, supusă continuu neliniştilor metafizice, aminteşte
destul de mult de cea din Cadavre în vid a lui A.E.Baconscky. Cheia de boltă a
primului ciclu de poeme (Cadavrul lui Narcis), şarada ce trebuie decriptată pentru a
ajunge la o deplină înţelegere, este convieţuirea prin înfrăţire cu Narcis, legendarul
personaj, captiv propriului chip: Mai întâi ne înfrăţeam cu Narcis/ ...ochii de lapte
mi-i otrăveam/ toastând/ beam cupă după cupă// apoi chipul lui Narcis pălea/ ne
amăgeam/ tulburând oglinda.../ lepădam cupele/ căutam înfriguraţi/
potirul(pag.17).
În cel de al doilea ciclu (Intermezzo cu ochi) continuă aventura decriptării unei
imagini tulburate, numai că registrul liric înaintează în gravitate (Din nou despre ochi
sau/ despre lipsa lor/ despre vidul orbitei din care creştea o/ certitudine-pag.38;
Desprindeam solzii de pe pleoape/ unul câte unul/ lumina pătrundea timid.../ ne
durea/ întotdeauna o nevăzută mână/ne ridica/...orbeam iar/ fără ca ochii să se
mai vatăme - pag.39). Fascicolul de imagini este studiat cu linişte şi luciditate de
poet, nu rare ori varii stări concentraţionare revendicându-l cu
temei: nu-mi rămâne decât să respir cu/ ochii (pag.40); ochiul
ucigaş întâlneşte/ irisul celui ucis (pag.42); lumea întreagă
se-nghesuie în/ ochiul tău netrebnic (pag.43).
Cel de-al treilea ciclu (Cetăţi de scăpare) decretează deja o
înseninare, o îndepărtare, cel puţin în formă, de vuietul sacadat al
retinei, viziunea poetului calmându-se într-o spaţialitate cu uşoare
irizări solare. Încrederea în fratele său, un alter ego, luminează
difuz un discurs plin, condus cu mână sigură până la capăt. Poetului
i se poate reproşa, datorită formulei alese, lipsa de încredere în
palpitul metaforei, de aici şi senzaţia de asperitate şi uscăciune, iar
potenţele unei filozofări asumate nu sunt sublimate cu asupra
de măsură.
Rămân destule fericite formulări apte să susţină măsura
talentului actual al poetului Dan Bistricean. Îl aşteptăm cu încredere
sporită şi cu alte izbânzi literare.
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Întru în sufletul unui pom cu rod pe urmele poetei Rafila Radu (pseudonimul literar al doamnei Anton
Elena) ale cărei versuri ciudate, în asocieri şocante le descopeream
În urmă cu doi ani într-un volum de „Scrisori pe frunze”din 2008. încă de la debutul cu „Viaţa mea cu
lună”- 1997, poezia ei a fost întâmpinată cu recunoaşterea unor calităţi definitorii („talent, sensibilitate,
profesionalism”- Const.Ciopraga), confirmând apoi originalitatea scriitoarei în simbolistica volumelor „Fugă
în haiku”, „Nuntă pe firul ierbii”- 2006. Mai recentele cărţi sunt introspecţii metaforice ale poetei trăind
statornic o nostalgie a unui suflet îmbrăcat în alb („Evă dincolo de rai”). În acest volum textele au mai largă
respiraţie. „Tempoul poemelor diferă, de regulă, în funcţie de ardoarea sentimentului dominant…, de nevoia
de confesiune a unei feminităţi pe deplin conştiente de ea însăşi”, convertindu-şi trăirile în meditaţia lirică,
chiar dacă îşi refuză spovedania directă (Emanuela Ilie).
- „o arşiţă drumul!/ aştrii pelerini/ leagă inima mea de-a ta/ rotind prin cosmos/ taine din
biografii”.
- „dacă o fi destinul/atunci să fie !/ să mă recunoască cerul din inima ta/ sporindu-i
înaltul”.
Darul poetei trece prin univers, ca Iisus în spaţiul veşniciei din colindele străvechi.
„până-ntr-o zi când vom înţelege/ în ce limbă /şi-a lăsat mesajul scris”.
Poezia Rafilei Radu îşi adună fiinţa din neţărmurita iubire şi o înalţă „până unde planeta
pare suflet de copil…/iubirea către iubire sapă cale”.
Altarul de pelin este locul unei nuntici de cenuşă, neîmplinite, dintr-o mitologie care
articulează în memoria senzorială „tentativa de recuperare a unui timp adamic”, cu nostalgia
purităţii originare: „poeta Ariadna e numele femeii/când scapă firul pe jos/poate Maria/poate
Ana/e numele femeii ce singură se naşte/pe lumina veche a lumii”.
Figurile semnificative ale mitologiei greceşti sau creştine aparţinând evenimentelor
arhetipale evidenţiază „sâmburele de sacralitate”până şi în „dialogul alb al unui crin; aşa
începe orice rai, martor Dumnezeu” Din recuzita lirică nu lipseşte nici instrumentarul
imaginarului creştin cu funcţii esenţiale (potirul, spada, şarpele, îngerul ş.a. - Emanuela Ilie, în
prefaţă) După această risipire din dorinţa de a resacra universul pustiit ca după un naufragiu,
dorinţa din urmă a poetei ni se oferă, lângă „voalul unei mirese prins în cer”, mărturia directă a
unui crez: „eu am iubit, să-mi laşi libertatea / cu faţa spre adevăr eu sunt/ cu tot ce am putut
salva”.
Şi în „Katinul furnicilor de culoare roz”mizează „pe metaforă, pe sensibilitate, pe imagine,
sau caută haina simbolului, uneori cu aer criptic”(Marius Chelaru). Izvodeşte nuanţe
paradoxale care amintesc de pictura abstractă, păstrând încă figuri stilistice din celelalte cărţi
(oglinda, mirele, mireasa, nunta, zborul”), „purcede spre a-şi crea un spaţiu personal, refăcând
lumea din bucăţi de amintiri”. Se priveşte într-o oglindă „un cristal vechi, străvechi/ ce nu amestecă între ele/
minciuna, mândria, măreţia, minunea”, revelând numai ce lasă în urmă, „eu pe nişte trepte”. Versul acesta este
repetat cu obsesie, polarizând în semnificaţii o viziune egocentrică. Multe texte se deschid cu notaţii
peisagiste aparent neutre: „la marginea pădurii un copac singur roteşte-n sine umbra/ l-am văzut cu ochii mei
de frunze”, bat clopotele sfinţind aerul din jur/ din somn îngerii s-au trezit pe rând/în toamna lungă, răvăşită”.
„lumina unui ideal/reface zidul mănăstirii/în linul dimineţii”.
Împărţind din surplusul de candoare („din tot ce-a fost în ce-a mai rămas”) între destin şi o păpădie sau
şlefuind cioburi de tristeţe, „Katinul furnicilor de culoare roz”este un carusel dinamic şi sonor cu o melodie
sincopată: „eu, deja, cred şi simt/pământul învârte blestemul de pe coarda viorii/ când sus, când jos/ cu
intuiţie din frânturi, din amintiri refac”; „gândul că-mi eşti alături/ când vorbele se fac tăcere/ naşte planeta
vie/ cu alt chip al universului răspuns”.
În sanctuarul aşezat într-o catedrală şi un schit, a intrat un suflet flămând, însetat şi ostenit de iubire şi
nimeni nu a ştiut care va fi sentinţa unui răsărit aşteptat din Înaltul Vestit. Pe osia unei roţi cu noroc, Rafila
Radu îşi urcă Golgota chemând în ajutor timpul. Mereu de veghe unei învieri sub voalul miresei aşteptând de
undeva mirele neştiut, îşi caută umbra la poarta cerului deschisă.
O caravană cu mister vine şi trece dinspre nicăieri către ultimul an,
într-un grai fragil de fată: „ai să mă recunoşti,/numele meu mic, neînsemnat/este RA/cu rădăcina prinsă în
soare”. În urma poetei coboară încet, ca o cortină peste refren, tăcerea.
Nicolae Colceriu
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Marilena Panamarciuc-Avramescu

POVESTEA UNEI VIEŢI, AŞA CUM A FOST EA...
În legătură cu prima Culegere de cântece populare din Tulcea şi Covurlui (1934), transcriem două scrisori adresate
învăţătorului Tache Avramescu de reputatul folclorist român, Constantin Brăiloiu (care a avut, pentru cel ce cutezase să
transcrie cântecele după auz, sentimente speciale de apreciere şi consideraţie), dar şi de cel ce şi-a închinat toată viaţa
slujirii folclorului românesc, Hari Brauner. [v. anexele 3, 4]
Soc. Compozitorilor Români
Bucureşti 1 - Str. Lipscani 110
Telefon 3-3244
05.01.1934
Stimate Domnule Avramescu,
Culegerea din Tulcea este cu neputinţă până la 15 Septembrie şi atunci nu ştiu dacă vei mai putea începe
Dumneata? Aştept cilindre de fonograf, deocamdată sunt prea puţine ca să se încerce o cercetare mai mare. Dacă nu se
vor putea face în Tulcea acum, voi căuta să-ţi trimit un aparat, să culegi în Covurlui.
Despre culegerile după auz (ureche), vom vorbi mai târziu.
Cu tot binele, Compozitor C-tin Brăiloiu
Societatea Compozitorilor Români
Bucureşti 1 - str. Lipscani nr. 110
Telefon 332/44
Bucureşti, 20 Martie 1935
Stimate Domnule Avramescu,
Domnul profesor Brăiloiu, lipsind momentan din Bucureşti, îmi permite să vă confirm primirea manuscriselor Dvs. De
îndată ce se va întoarce, veţi primi un răspuns în privinţa fonografului şi în privinţa cântecelor notate de Dvs.
Cu stimă,
Harry Brauner
Vă rog să-mi comunicaţi de urgenţă când aţi putea face culegerea în Dobrogea.
În anul 1937, cilindrul promis şi atât de mult aşteptat, nu ajunsese încă la cel care avea atâta nevoie de el [v. anexa
4bis]:
Stimate Domnule Avramescu,
Scrisorile adresate domnului Brăiloiu au ajuns. Cum domnul profesor este plecat până în luna Noiembrie în străinătate,
îmi permit să vă trimit corurile înapoi. În chestiunea culegerilor, nu am nicio dezlegare din partea Domniei Sale, de altfel din
cauza dificultăţilor pe care le-am întâmpinat la vamă, am rămas foarte săraci în cilindre.
În orice caz, la sosirea domnului profesor Brăiloiu, veţi primi un răspuns.
Cu deosebită stimă,
Harry Brauner
13.7.1937
Interesul constant pentru creaţia populară, dar şi curajul de a înfăptui o culegere de cântece populare DUPĂ AUZ au
fost salutate cu bucurie şi de profesorul G. Breazul care se oferă să-i pună la dispoziţie „un aparat de înregistrare”, aşa cum
afirmă în scrisoarea din 14.09.1934, adresată celui căruia îi va acorda calificativul EXCEPŢIONAL la MUZICĂ, la cursurile
speciale de muzică şi desen, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu învăţătorii din toate judeţele tării, la Şcoala
Normală din Râmnicu Vâlcea, în perioada 10-20.07.1938. [v. anexa 5]
Prea stimate Domnule Avramescu,
Am luat cunoştinţă, cu deosebită bucurie, de activitatea Dvs. folcloristică şi aş dori din toată inima ca să vă văd
culegerile Dvs. Socotesc că vă este peste mână să porniţi la Bucureşti numai pentru acest scop. De aceea, mi-aş permite
să vă sfătuiesc ca să-mi trimiteţi prin poştă, recomandat, manuscrisul Dvs. şi pe urmă vom vedea ce este de făcut. În caz
că este material folcloric muzical de prin părţile locului, vă rog să binevoiţi a mă încunoştinţa, pentru că am putea face în
aşa chip ca să vă pun eu un aparat de înregistrare la dispoziţie şi astfel am completa culegerea Dvs.
Cu alese sentimente,
Prof. G. Breazul
Str. Principesa Ileana nr. 32, Bucureşti VI
Bucureşti, 14.IX.934 Breazul
(va urma)
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Livia CIUPERCÃ

Un poet „homerid”: GEORGE MURNU
Profesor titular al Catedrei de Arheologie, Universitatea Bucureşti, de origine aromână,
GEORGE MURNU (Veria-Grecia, 1.01.1868-17.11.1957, Bucureşti) fost membru al Academiei, cu o
bogată activitate în profil, un merituos traducător al operelor lui Homer - Iliada şi Odiseea, scriitor şi
autor al unor poeme în grai aromânesc. Şi cum fiicele marelui om de cultură au realizat o monografie
dedicată tatălui său, TEODOR Al. MUNTEANU – ultimul redactor al revistei „CONVORBIRI
LITERARE”, din faza bucureşteană a anilor: 1939-1944, doreşte să elogieze figura poetului-cărturar,
spicuind din monografia respectivă, completând cu detalii personale.
Aşadar, la 145 de ani de la naşterea sa, merită a reţine că George Murnu „a făcut parte din
comitetul de redacţie al „Convorbirilor literare”, în 1902, sub directoratul profesorului de slavistică
Ioan Bogdan”, iar după ce conducerea revistei va fi încredinţată lui I. E. Torouţiu, a venit în mijlocul
acestui nou colectiv redacţional, bucureştean, sprijinindu-l - în cea mai grea perioadă din istoria
României, în timpul celui de-al doilea război mondial.
Merită reţinute detalii, precum acelea relatate de Teodor Al. Munteanu - în al său jurnalmanuscris, aflat în arhiva B.V.A.U. din Galaţi: „Se abătea pe la redacţie aproape în fiecare săptămână,
după şedinţele de vineri ale Academiei Române, sporovăind” cu I. E. Torouţiu, „colegul său de
<nemurire oficială>”, „locuinţele lor fiindu-le învecinate”.
Cu plăcerea-şi aminteşte Munteanu: „De multe ori eu însumi am fost onorat cu invitaţia
să-l însoţesc în obişnuitele lui plimbări prin parcul Herăstrău; privilegiu rar pentru un ucenic în
ale slovei să se afle în preajma celui care şi-a ridicat statuie de granit prin îmbogăţirea literaturii
române cu, în primul rând, măiastra traducere a capodoperelor lui Homer, Iliada şi Odiseea!”
Elogiul formulat de Ioan Bogdan merită reţinut, şi din această epistolă, expediată de la
Paris: <Mă bucur din toată inima de vestea ce-mi trimiţi că aproape ai terminat Odiseea; vom
avea astfel pe Homer întreg în cea mai frumoasă traducere românească ce se poate închipui>. Şi
alte pasaje sunt demne de conservare:
<Dacă aş fi în Bucureşti, te-aş săruta de o mie de ori, traducerea ta din Iliada e admirabilă.
Ne-a plăcut la toţi şi te felicităm cu căldură pentru această operă literară. Dacă vei traduce tot aşa
ambele capodopere, îţi faci un monument nepieritor. Bogăţia de expresii e ceva uimitor la tine şi
modul cum ai ştiut să pui la contribuţie dialectele e de admirat. Lucrează mai departe cum ai
lucrat; eşti destul de conştient de valoarea lucrării tale! Traducerea e de mare preţ; trebuie să-ţi
spun că ai întrecut toate aşteptările! George Coşbuc mi-a făgăduit pentru revistă Infernul lui
Dante, din care mi-a şi citit câteva versuri. Admirabil de frumoase! Când literatura română va avea
capodoperele lui Homer traduse de tine şi al lui Dante, în versiunea lui Coşbuc, atunci s-ar putea
zice că avem şi noi tălmăciri care egalează originalele, căci până atunci nu avem. Şt. O. Iosif, Al.
Vlahuţă şi G. Coşbuc sunt încântaţi de ceea ce lucrezi>.
Interesul lui I. Bogdan este vizibil: <Te rog să nu mai dai nimic altcuiva, trimite-mi tot ce
ai mie, nu te împrăştia, oricât de bine ar fi în alte reviste şi oricâte avantaje ai avea>.
Murnu a fost preţuit şi de Titu Maiorescu, cel care s-a preocupat întotdeauna să încurajeze,
nu doar financiar, pe tinerii studioşi şi talentaţi, grupându-i mai apoi, în jurul „Convorbirilor literare”.
În acest scop, fireşte, îi va „înmâna, personal, premiul pentru documentarul Studiul asupra
elementului grec antefanariot în limba română, în 1894. Aceeaşi atitudine se recunoaşte şi din
comportamentul profesorului Ioan Bogdan, faţă de fostul să student, aflat la München: <E aşa de
bine tradus cântul şase al Iliadei, încât cu greu şi-ar putea închipui cineva o traducere mai bună.
Eu sunt încântat şi nu-ţi spun ca să te linguşesc; n-ai nevoie de linguşire, nici de îndemn, căci
îndemn ai avut întotdeauna... Am nemărginita satisfacţie că un fost student al meu şi un actual
prieten preţuit nu numai că a îndeplinit speranţele ce pusesem în el, dar le-a depăşit cu mult, spre
cinstea lui şi a neamului>. Era în octombrie 1900.
Iar Teodor Al. Munteanu adaugă: Murnu „nu a rămas dator” fostului său profesor. O
dovedeşte motto-ul primei ediţii a traducerii Iliada: <Carte închinată învăţatului şi de frumos
iubitorului Ioan Bogdan, care dintru început a sprijinit cu neobosită însufleţire lucrarea de faţă şi
a cărui îndelungată, statornică şi binecuvântătoare prietenie a fost izvor de mângâiere şi de
spornic îndemn pentru scriitorul acestor rânduri. - George Murnu>.
Cât de atotcuprinzătoare sunt reflecţiile lui Teodor Al. Munteanu:
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„George Murnu aducea din Macedonia natală dârzenia care a ţinut trează veacuri
de-a rândul conştiinţa românească, între atâtea neamuri deloc amicale. Cobora dintr-o
veche familie de cărturari. Tatăl său, Ioan Murnu, absolvise
Institutul Teologic şi Facultatea de Litere din Atena,
specialitatea limbi clasice şi franceza, iar bunicul uimise
lumea cu memoria lui fenomenală. Lingviştii Sextil Puşcariu
şi Theodor Capidan au recomandat cu căldură Academiei
Române tipărirea unui dicţionar aromân-român-francez,
întocmit de Ioan Murnu, după ce acesta se făcuse cunoscut
prin alte lucrări şi printr-o rodnică activitate de profesor.
Fiul i-a moştenit înclinarea şi dragostea pentru limbile
străine, manifestate încă de la o vârstă fragedă. Creaţiile
originale le-a început în neogreacă, de la 13 ani, în mediul
familial, sub îndrumarea tatălui, el însuşi autor de versuri şi
în special, de traducător”.
George Murnu a fost specialist în studiul limbilor clasice şi
în arheologie şi a obţinut două doctorate, la München şi la
Berlin. S-a bucurat şi de prietenia lui Vasile Pârvan, care îi adresa
următoarele aprecieri: <Avem plăcerea de a saluta pe George
Murnu în mijlocul nostru ca membru activ. Traducerile sale
clasice, din Homer, constituie un titlu de glorie... Suntem
fericiţi de a-l avea... colaborator efectiv la lucrările noastre
literare şi lexicale, căci este şi un meşter al limbii române>.
Cu alt prilej, Vasile Pârvan îi scrie prietenului său: <Dragă
Murnule, în calitatea ta de traducător încercat şi ajuns faţă
de mine a ocupa situaţia privilegiată a unei femei frumoase,
căreia nu-i poţi refuza nimic... Voi căuta să-ţi fac prefaţa
dorită la Odiseea, deşi am o mulţime de alte treburi
pe şantier >.
În paginile de amintiri dedicate lui G. Murnu, Teodor Al.
Munteanu ţine să precizeze că acest intelectual, neobosit, era de o „modestie copleşitoare”.
Demn de reţinut, pentru cei de astăzi: „nu l-am auzit niciodată spunând eu, mie, al meu, cu
majuscule”. Era meticulos: „Avea un carnet, de care nu se despărţea, cu însemnări, cu strofe şi
versuri răzleţe, în diverse variante. Nutrea ambiţia să impună cuvinte noi, create de el: <mă
înslăv>, <mă-narbor> etc., forme care s-au dovedit hibride, nu au putut intra în circuitul
limbii. Pe de altă parte, însăşi creaţia originală de versuri suferă de o şlefuire exagerată,
mallarmeană, care, deseori, sugrumă emoţia, stilul rămâne aproape uscat, nu se atinge scopul
urmărit de poet”.
Însă merită să reţinem despre G. Murnu că era un „om blând”, iar această blândeţe „a
dovedit-o şi la catedra universitară”. Întrebat într-o zi despre atitudinea sa, uneori „ironică”,
de cele mai multe ori, prea îngăduitoare, Murnu răspunde:
<Baliverne, dragul meu, baliverne. Eu vin în ajutorul studentului, am fost şi eu ca el,
ştiu că odată cu dânsul iau parte la examen şi emoţia lui, şi necazul personal sau din familie,
şi chiar, de ce să le ocolim, înseşi urmările unui chef. Am judecat întotdeauna aşa: este
imposibil ca un tânăr care a urmat regulat cursurile tot anul, a luat note şi mi-a cerut
bibliografia în unele probleme, este imposibil, repet, ca acel tânăr să nu ştie ceva. De aceea,
îl întrebam până răspundea. Nu cred în oameni, nu-i consider pe toţi ticăloşi, în special când
sunt la începutul vieţii>.
Ca poet, George Murnu a fost un sensibil. O dovedesc versurile publicate în revista
„Convorbiri literare”, versuri care au caracter confesiv: „Trudind neostenită albină, / O, mamă,
câte nopţi în chinuri / Te-ai irosit dup’o lumină / Ce-ai plămădit-o din suspinuri, / Podoabă
din a ta tulpină...” (nr. 2/1939, p. 130, cu o sugestivă dedicaţie: „de- a pururi înlăcrimatei
amintiri a mamei mele sfinte”), versuri cu tematică euharistică: „Mai slăvit nume’ntre oameni
nu-i / Să’nchină fruntea-mi’naintea lui...” (ultimele versuri din poezia Biblice, C.L., nr. 4/1939,
p. 391) sau versuri patriotice, precum: Neamului românesc (în C.L., nr. 11-12/1941, p. 1251)
În adevăr:
„Mai slăvit nume’ntre oameni nu-i
Să’ nchină fruntea-mi ‘naintea lui...”
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Violeta IONESCU

BARBU NEMŢEANU
- poetul prea grăbit (III)
La 11 mai 1934, soţia lui, Tony I. Bănescu Nemţeanu, îi scria primarului de Galaţi, Dr. Lazăr (conf.
Arhiva Naţională Galaţi, Fondul Primăria Municipiului Galaţi, Dosar 60/ 1934, la „Serbări date în
scopuri de binefacere”):
„Domnule Primar,
Împlinindu-se, la 20 mai 1934, 15 ani de la moartea soţului meu, poetul Barbu Nemţeanu, am
organizat, în oraşul Galaţi, un festival comemorativ artistic-literar, cu scopul de a aduna
operele complete, spre editare, ale defunctului poet.
Cum soţul meu, fiind gălăţean şi unul dintre cei mai buni poeţi lirici români, am pornit a vă ruga să
binevoiţi a dispune cumpărarea unui număr cât mai mare de bilete.
Mulţumindu-vă anticipat, vă rog să binevoiţi a primi profunda mea recunoştinţă.”
*
Nu putem trece cu vederea aprecierile profesorului gălăţean Dumitru D. Şoitu, care a scris şi a publicat
mult despre acest poet talentat de la începutul secolului XX:
„Barbu Nemţeanu este cel mai valoros poet pe care l-a dat oraşul Galaţi în trecut. A trasat destinul
poeţilor nefericiţi dintr-o societate nedreaptă. Fire deosebit de sensibilă, crează o operă gingaşă,
asemănătoare cu a lui Şt. O. Iosif sau Heine, deşi filonul realist îl orientează spre poezia satirică
(„Galaţi, oraş cumplit de negustori...”). Poezia naturii este prezentă în creaţia sa plină de optimism.
Toamna portocalie, anotimpul dureros pentru poeţii de altădată, a fost cântată de el. Nostalgia poetului
ftizic, care aşteaptă moartea se vede în versurile: „Câmpii ruginite de-a dreapta, de-a stânga/ Şi
trenul aleargă prin ploaie şi vânt.../ Şi inima plânge şi geme, nătângă/ Şi-mi place că trenul mă
duce-n mormânt” (Toamna în tren).
În faţa peisajului autumnal, regretă clipele fericite de dragoste: „Grădina-i liniştită şi pustie/ Ai zice
că-i pânză zugrăvită/ Ascult tăcerea ei desăvârşită/ Şi parc-aştept să-nceapă o simfonie// Peste
copaci pluteşte-o măreţie/ Ca-n doliurile mari, dar nezărită/ Prin ramuri trece-o undă răzvrătită/
Şi-un molcom vânt porneşte să adie// O frunză prinde lin să se-nfioare/ Mai multe-apoi... Şi-n clipa
următoare/ Tot sufletul grădinii se dezleagă;// Povestea ta, iubito-acum răsună/ Tu ai visat p-aci o
vară-ntreagă/ Şi frunză nu-i de tine să nu-mi spună!” („Toamna”)
În 31 martie 1925, la comemorarea morţii lui Barbu Nemţeanu (Adevărul literar şi artistic, nr. 234) este
publicată o scrisoare a lui D-tru Gorgas, către Barbu Nemţeanu, care îi ceruse colaborarea:
„Frate Nemţene, nu credeam că în cetatea lui Cuza şi a lui Costache Negri se va găsi un visător, un naiv
care să încerce aproape imposibilul, adică Edgar
de a scoate
pe concetăţenii gălăţeni dintr-un fel de toropeală
Cayce
intelectuală în care zac de decenii îndelungate”.
În Adevărul literar şi artistic, I. Peltz consemnează: „Cântecul lebedei”. „Nemţeanu a trebuit să moară.
În epoca unor metamorfozaţi de circumstanţă în factori sociali, nu mai era loc pentru dânsul (...) Şi aşa
s-a sfârşit cântecul de lebădă într-o seară copleşită de miresme, pe când viaţa striga prin arbori, prin
surâsuri de femei frumoase, prin toate suferinţele şi prin toate freneziile mulţimii înviate”.
Există (tot în arhiva Bibliotecii V.A. Urechia) o fotografie făcută la Şcoala de Menaj „Lumina” din
Galaţi, str. Chicuş (fostă Principesa Maria), în care poetul este alături de prieteni săi, scriitorii: Enric
Pekelman-Furtună, Ion Pribeagu, Dr. A. Steuerman-Rodion şi B. Luca. Fuseseră probabil chemaţi cu
toţii să susţină, prin notorietatea lor, eforturile domnişoarelor Schwartz la adunarea de fonduri pentru
întreţinerea operei lor filantropice.
Scrisoarea lui Barbu Nemţeanu, din Bucureşti, pe 2 aprilie 1916, către Rovena Schwartz, din Galaţi, str.
Foti nr. 1 (primită la 15 aprilie 1916) este edificatoare:
„Mult stimată domnişoară, Vă mulţumesc foarte îndatorat pentru frumoasele cuvinte ce-mi adresaţi.
Sunt încântat că am putut contribui la scopul atât de înălţător pe care îl urmăriţi.
Mă bucur de asemenea de succesul versurilor mele şi-mi voi face o deosebită plăcere să vă trimit
bucata care v-a plăcut cu deosebire, de îndată ce va apărea în revistă.
Încă o dată vă mulţumesc şi vă rog să fiţi şi pe lângă onoratele dvs. colege interpreta gratitudinii
mele.
Speciale salutări onor familiei D-stră. Al dvs. B. Nemţeanu”.(Donaţia Schwartz, Ms. I/367)
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În 1935, poetul Emil Maur publica în cartea sa „Pâine de
cuvinte”, o cronică elogioasă marelui dispărut, cu
supratitlul: „Glorii gălăţene”:
„Era unul dintre puţinii care cinstesc acest oraş, sărac în
inimi, suflete şi glorii!
Şi a murit!
A murit într-un spital, azil al bolnavilor fără locuinţă şi
hrană proprie.
A murit de cruzimea unei boli ce nu iartă pieptul, în care
Chemarea mai înaltă a vieţii trezeşte simţiri prea alese şi
adânci, făcându-l să se zbuciume pentru Frumos.
A murit pentru că era poet sărac, în mijlocul unei societăţi
bogate, care încă nu-şi înţelege obligaţiile datorate
reprezentanţilor culturii româneşti.
A murit după ce gura, aproape învineţită, smulsese inimei
sdrobite cântecul lebedei cu accente sfâşietor de triste…
Ochii mari, frumoşi şi îndureraţi ai poetului, în care
sufletu-i răsfrângea melancolii crepusculare, s-au
înnoptat pe veci.
Peste trupul chinuit şi înfrigurat mereu s-a întins pătura
greoaie de ţărână, ocrotitoare de mizerii.
Nemţeanu a fost un fiu vrednic al acestui cântat de el: „Galaţi
oraş cumplit de negustori/ La tine stă poetul ca-n Sodoma!
Cu trudă el culege mândre flori/ Tu nu le poţi simţi însă
aroma.”
Deşi cunoştea sfârşitul tragic al predecesorilor săi, poeţii
gălăţeni Constantin Bour, V. Cozmin, Traian Anghelovici,
Sterian Druga şi C.Z. Buzdugan (sinucişi), prin pieirea lor
prea timpurie, mai puţin cunoscuţi, Nemţeanu n-a ezitat de
a fi credincios înaltei chemări, chiar cu preţul jertfirei propriei
sale fiinţi, jertfă prin care Galaţii de mâine îşi va justifica
dreptul pomenirei în cartea de aur a culturii româneşti (…)
Cu moartea timpurie a lui Nemţeanu a revenit iar la actualitate
dureroasa dramă a existenţei poeţilor săraci, dramă revoltător
de tristă, repetată iarăşi şi iarăşi, sub diferite denumiri, pe
scena culturii româneşti, sub ochii cinici de nepăsători ai
marei mulţimi şi mai ales ai pedagogilor ei.
Reluată mereu, cu mici variaţii de amănunt şi cu schimbări
de titlu, drama aceasta a fost jucată până acum de atâtea
ori, purtând numele celor mai de seamă cântăreţi ai limbei
neamului românesc, în frunte cu marele Eminescu”.
Inspirat de amărăciunea lirică a lui Barbu Nemţeanu, poetul
Emil Maur a scris şi el o poezie intitulată „Galaţii”, în acelaşi
ton pesimist - sau poate extrem de realist.
Ziaristul George Munteanu, în volumul „Galaţii”, partea a
II-a, cap. Pagini literare”, scria în 1937: „La diferite epoci,
literatura şi-a câştigat în acest oraş cu preocupaţiuni
mercantile, un loc însemnat. Iniţiatorii au fost o seamă de
intelectuali şi câţiva aristocraţi cari şi-au deschis larg uşile
către literatură.
Cine ar putea descrie atmosfera culturală care domnea pe
atunci, când scriitori şi ziarişti ca Jean Bart, Demetrios Vania,
C. Graur, Ialovitzky, Burbea, Fermo, M. Pastia, Gorgos, B,
Lăzăreanu, la cari adaug pe poeţii C.N. Bour, V. Cozmin şi
Barbu Nemţeanu se adunau la un pahar de apă în Cofetăria
„Carmen Sylva”, proprietatea lui Nae Rădulescu, unde
aveau loc discuţii din care răsăreau lucrări şi tot felul de
iniţiative culturale!”

În aceeaşi carte, lui
Barbu Nemţeanu îi
este închinat un
capitol:
„Barbu Nemţeanu a
fost un poet
humorist, idilic şi
realist, care a văzut
viaţa prin prisma
cea mai frumoasă a
posibilităţilor ei.
Deşi îşi dădea
seama că viaţa-i se
destramă zi cu zi,
nimic nu l-a
împiedicat
să
descrie atât de
frumos presimţirea lui în versuri că va închide ochii pentru
totdeauna, aşa după cum s-a întâmplat.
În ultimul vers al poeziei „Primăverii”, scrisă sub influenţa
lui Nikolaus Lenau, pe care îl tradusese în română, se vede
cum îşi presimţea sfârşitul:
O! vino, Primăvară şi apoi tu
(spune-i Verii
Şi Vara spună Toamnei, ea
(viforului greu
Că din oştirea celor ce-s logodiţi
(durerii
Ast an lipsi-va unul şi acela
(voi fie eu.
În scrisul său cald întâlnim adevărate izvoare de poezie din
toate genurile pe care nu le-a atins nimeni la noi.
Barbu Nemţeanu a fost un nefericit al soartei, deoarece,
bolnav şi sărac, nu s-a putut îngriji de boala care-i măcina
sufletul şi astfel s-a stins în floarea vârstei, când viitorul îi
surâdea poate spre orizonturi mai înalte şi frumoase.” (Mai,
1933)
„Cincisprezece ani au trecut de la moartea omului care a
însemnat în poezia românească un nume. De atunci şi până
azi Pegasul n-a stat în loc şi a purtat pe spinarea-i de foc
călăreţi cu meşteşugul stihului, mai mare poate, şi totuşi
amintirea trecerii lui Barbu Nemţeanu prin grădina liricei
noastre s-a conservat vie şi proaspătă.
Toată poezia lui Barbu Nemţeanu exprimă un suflet de
graţios trubadur, o rară sensibilitate, aproape feminină, o
adolescentă şi preţioasă dispoziţie pentru captarea unei
atmosfere duioase, predispunând la o ştrengărească
melancolie.
Barbu Nemţeanu a scris o poezie de sinceritate, o poezie în
care aspectele tragice ale vieţii erau miniaturizate, în care
sbuciumul mare al unui suflet de incorigibil sentimental îşi
căuta un corectiv în autosatirizare.
Ca şi Heine, poetul Nemţeanu iubea viaţa dar se îndoia de
frumuseţea ei, şi tot ca şi Heine, din care Barbu Nemţeanu a
tradus într-o vreme cu onestitate de discipol, poetul nostru
a scris pentru o femeie, dar se îndoia de înţelegerea ei.
(continuarea pe coperta a III -a)
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Toate lumea a auzit de Jocurile Olimpice, ca să nu spunem nimic despre Jocurile Foamei din viitor!
Dar mai puţini ştiu despre Jocurile Delfice, celebrând victoria zeului Apollo asupra şarpelui Python.
Erau nişte jocuri ale artelor, nişte întreceri ale muzicienilor, cel puţin la origini...
De curând, aceste Jocuri au fost reînfiinţate...
Prin ceea ce se întâmplă în ultimul timp la Galaţi, prin participarea a mai multor instituţii de cultură,
sub patronajul Consiliului Judeţului Galaţi (în cazul de acum un proiect numit CIRCUIT MUZEAL
ÎN JUDEŢUL GALAŢI), Centrul Cultural fiind partener, parcă se vrea un antrenament pentru o
participare la o astfel de competiţie.
Muzica, artele vizuale şi artele cuvântului se înfrăţesc pentru a dovedi, dacă mai era nevoie, că
Frumuseţea poate salva lumea.
Şi chiar ruinele acestei lumi!
Aceste ruine, mai vechi sau mai noi, unele fascinând de milenii, au fost un pretext minunat pentru
membrii grupării Athanor să ne trasmită un mesaj de neuitat!
Dar lucrările lor ne-au şi inspirat un...
Poem despre false ruine şi oameni adevăraţi
Unii oameni ştiu că pietrele au inimi
că arborii pot zbura
Şi vor să înveţe pietrele să fie mai vii
Şi arborii să bată din aripi
*
Uneori oamenii se îndrăgostesc de ruine
şi mai ales de sensul lor
şi vor să creadă în miracole sau magie
şi construiesc păpuşi mari de ruine
scriu cuvinte pe obrajii lor şi mai ales pe aripile lor
şi ruinele se ridică
vin
vin
vin
se aşează între noi, printre noi
se cred altfel de fiinţe
şi ne învaţă
câte puţin
din micile neajunsuri ale Fiinţei
câte puţin
despre eternitate
şi slăbiciunile ei
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Felicitări echipei Athanor şi susţinătorilor ei!
În fotografii: 18 septembrie 2013: la Consiliul
Judeţului, conferinţa de presă, la care au participat
preşedintele CJ Nicolae Bacalbaşa, Manuela
Panaitescu, asistent manager proiect, consilieri,
Dan Basarab Nanu, directorul Muzeului de Artă,
Sergiu Dumitrescu, directorul Centrului Centrul
Cultural Dunarea de Jos Galaţi, Eduard
Costandache, coordonator Gruparea Athanor,
membri ai Grupării, scriitorii Florina Zaharia, Angela
Baciu, Angela Ribinciuc, Diana Mănăilă Mărăndici,
Victor Cilincă, Alina Cheşcă, Geraldine Ghineţ,
Simona Andrei şi subsemnatul.

Proiecte

adi george secară
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MORIŞCA DIN CAVADINEŞTI
Dat fiind caracterul autarhic al economiei ţărăneşti din trecut, când, în
cadrul fiecărei comunităţi şi, bineînţeles, în cadrul fiecărei gospodării se procurau
şi se preparau toate cele necesare traiului zilnic - prin valorificarea propriilor
resurse naturale şi domestice - construirea instalaţiilor tehnice şi mai ales a
acelora necesare prelucrării produselor agroalimentare se impuneau cu
stringenţă.
Pornind mai întâi de la forme rudimentare, acţionate manual, fără un sistem
complex de pârghii, omul a reuşit - după o îndelungată experienţă - să
construiască excepţionale instalaţii tehnice acţionate atât prin forţa vântului
precum şi a apei, instalaţii deosebit de eficiente, necostisitoare şi, mai ales,
nepoluante. Forţa haotică a vântului, deseori dăunătoare, precum şi forţa
şuvoiului de apă bine dirijat au fost implicate în mod ingenios în acţionarea
unor angrenaje construite mai mult din lemn. Din truditorul ineficient ce îşi
consuma o bună parte din timp - şi de energie - pentru zdrobirea câtorva
boabe de grâu, omul a devenit beneficiarul unor forţe uriaşe, capabile să macine
zi şi noapte, fără ca el să depună cel mai mic efort. Făina era de foarte bună
calitate, mulţi săteni preferând să macine în continuare la morile tradiţionale şi
după apariţia şi extinderea morilor mecanice. Arheologii au găsit şi pe teritoriul
ţârii noastre unele dovezi ale folosirii celor două surse de energie, încă din
antichitate. În epoga feudală .şi. apoi, în epoca modernă, până la extinderea
uriaşă a morilor mecanice, instalaţiile tehnice tradiţionale au avut o dezvoltare
excepţională. Atât pe cursurile râurilor şi pârâiaşelor, cât şi pe versanţii cei
mai „bântuiţi” de vânt ai dealurilor, au fost amplasate adevărate complexe,
unele din ele supravieţuind sub această formă până spre mijlocul secolului al
XX-lea - bineînţeles, în alte zone ale ţării. În judeţul Galaţi au mai rezistat
până acum câteva decenii patru mori. Două de apă şi două de vânt. Una
dintre ele, de mici dimensiuni, „o morişcâ”, mai dăinuie şi astăzi pe unul din
dealurile ce străjuiesc Valea Horincei. A fost construită de un sătean destoinic,
pentru propria gospodărie, dar au mai folosit-o şi ceilalţi locuitori. Atunci când
i-am făcut prima fotografie, în anul 1969, era în perfectă stare, adică funcţiona
normal. Am vizitat-o deseori, mai ales după ce proprietarii ei cei vârstnici –
care erau şi constructorii ei - au păşit dincolo de „Poarta Ţărnii” şi, de fiecare
dată i-am sfătuit pe vecini şi pe mai marii comunei să nu o lase de izbelişte.
Morişca aceasta este importantă atât prin că reprezintă ultimul exemplu
dintr-o categorie de instalaţii tehnice - morile de vânt - dar şi prin faptul că în
cadrul categoriei ea este modelul unei instalaţii de mici dimensiuni care putea
fi construită chiar şi de un singur răzeş, în propria sa ogradă, ori pe o proprietate
din marginea satului, mai „bătută de vânt”, pentru nevoile casei şi ale vecinilor.
Toate acestea erau, în afară de morile de vânt de mare capacitate, iar
prezenţa lor era de obicei ignorată, chiar şi de cei care se ocupau de strângerea
impozitelor.
Morişca din Cavadineşti are un loc binemeritat într-un studiu referitor la
acest gen de instalaţie. Studiul acesta reface în bună parte „povestea” tuturor
morilor de vânt şi de apă, din începuturi de abia perceptibile până în zilele
noastre, cuprinzând instalaţiile dintr-un spaţiu geografic ceva mai mare decât

34

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

cel descris de actuala graniţă a judeţului Galaţi. Prin acest studiu reuşim
să stabilim - în bună parte - atât numărul obiectivelor în diferite etape
istorice, precum şi tipologia lor.
De asemenea, autorul acestui articol, care este şi autorul proiectului
ştiinţific, după care se construieşte Muzeul Satului de la Gârboavele, a
inclus în acel proiect şi o secvenţă cu instalaţiile tehnice ţărăneşti (morile
de vânt, morile de apă şi roţile de irigat grădinile de zarzavat, instalaţii
care erau vitale pentru satul românesc) de până aproximativ acum 150 de
ani. Dar nu numai atât. Bazinul de acumulare aflat chiar în perimetrul
muzeului, precum şi dealurile ce îl înconjoară, oferă spaţiu ideal pentru
amplasarea acestor instalaţii. În proiect sunt incluse un număr de trei
mori de apă, amplasate pe malurile bazinului, trei mori plutitoare amplasate
în largul bazinului şi două sau trei roţi de irigat. De asemenea, mai sunt
prezentate şase mori de vânt, adică atâtea câte erau necesare în trecut
ca să satisfacă nevoile de mălai şi făină ale locuitorilor unui sat. Toate vor
fi reconstituite după informaţiile primite de la săteni şi din arhive şi vor fi
amplasate pe dealurile din preajma bazinului.
Menţionăm că morişca respectivă va fi amplasată în Muzeul
gospodăriei ţărăneşti din comuna Cavadineşti - aceasta fiind dorinţa
proprietarilor precum şi obţiunea proiectantului. După modelul ei se va
construi alta, „identică”, pentru Muzeul de la Gârboavele.
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Adrian POHRIB

Din istoria Politiei
române
,
Sub domnia lui Mihai Sturza, la 16 iunie 1835, Departamentul din Lăuntru
emite ordinul instructiv nr. 877, care reglementează organizarea Poliţiei din Moldova,
ordin întărit prin Anaforaua nr. 200 a Sfatului Administrativ Cârmuitor. Ca elemente
de noutate, fiecare oraş sau târg era împărţit, după importanţă, în două sau mai multe
„cvartaluri”. Se stabileau sumele amenzilor pe care puteau să le „ştrăfuiască” poliţiştii,
se înfiinţează comisariate de poliţie în localităţi fără importanţă teritorială, la cererea
proprietarilor de moşii, plătite de ei.17
La 18 mai 184018 apar la Galaţi primele instrucţiuni ale Departamentului Treburilor din
Lăuntru referitoare la păstrarea liniştii şi ordinii publice, aşa numitele Instrucţiuni pentru
curăţirea şi oprirea răului19. Geneza acestui document trebuie regăsită în evenimentele din 2527 februarie 1840, când oraşul a fost în stare de alertă. Mai mulţi nemulţumiţi din Mahalaua
Râpei, care n-aveau „nici închezăşluire personală, nici vreo materială stare”, pătrund în
localul Poliţiei unde, în prezenţa unui public numeros, au ameninţat că vor da foc târgului. Deşi
conflictul a fost aplanat şi Instrucţiunile elaborate, starea conflictuală este menţinută şi în anul
următor când, în luna februarie, ocârmuirea a trimis la Galaţi, care era „în neliniştire”, pe logofătul
Lupu Balş pentru a restabili ordinea. Trimisul guvernului a fost chiar martorul unei încercări a
populaţiei „de a bate pe unii din efori pe uliţă”. Despre amploarea tulburărilor care au avut
loc la această dată avem două importante mărturii. Prima mărturie ne-o oferă propunerea
făcută domnitorului de către Sfatul Administrativ de a evidenţia pe aga Vasile Ghica, pârcălabul
de Galaţi, şi maiorul Scheletti, comandantul garnizoanei militare, pentru „delicata însărcinare ce
au avut în împrejurările urmate în acel oraş şi port”. Înscrisul de pe coperta dosarului arată că
obiectul îl constituia „stârpirea a nişte turburători ai Obştei de la Galaţi, cari şi-ar fi adunat arme şi
praf de puşcă [...]”. A doua mărturie o regăsim în propunerea comandantului garnizoanei din
Galaţi adresată guvernului de a întări forţele Poliţiei locale. În acest scop, guvernul se adresează
consulului Sardiniei din Galaţi, la 12 iulie 1841, rugându-1 să intervină pe lângă guvernul său
pentru a livra Galaţiului o canonieră cu mai multe tunuri, „ca să poată preîntâmpina mişcările
revoluţionare ce se ţin lanţ”. În 1843, domnitorul Mihai Sturdza anunţa Obşteasca Adunare că a
înzestrat oraşul Galaţi cu un vas cu cinci tunuri „după un bun model”, reamintind că menirea
acestuia este „a ţine buna rânduială la această schelă”. Din ordinul Ocârmuirii s-au luat măsuri
severe pentru asigurarea pazei la toate intrările în oraş. Comisarii de la bariere erau obligaţi în
fiecare lună să trimită liste cu oamenii intraţi şi ieşiţi din oraş şi să anunţe, de îndată ce sosea în
port un vapor, persoanele şi marfa adusă. Ordinul făcea referiri la cenzurarea cărţilor şi
împiedicarea introducerii de arme şi praf de puşcă în oraş20.
Măsurile de pază pentru arestaţi variau în funcţie de gravitatea faptei săvârşite şi
gradul de pericol pe care-1 prezenta făptaşul pentru societate21. Cu doi ani înainte de anul
revoluţionar 1848, printr-o poruncă secretă, Hatmania Moldovei trimitea comandantului
garnizoanei Galaţi instrucţiuni referitoare la condiţiile de detenţie şi pază ale lui N. Istrati.
Arestatul trebuia găzduit în una din odăile garnizoanei, care să nu aibă mai mult de o uşă,
punându-se gardieni la uşă şi ferestre, zi şi noapte. Persoanele care veneau în contact cu
deţinutul nu trebuiau să comunice verbal cu acesta. În eventualitatea că acest lucru s-ar fi
întâmplat, în conformitate cu prevederile Slujbei de garnizon, urma ca cel care a căzut prima
dată în abatere să primească 100 lovituri, a doua oară 200, a treia oară 300, pentru ca în cele din
urmă să fie dat în judecata Tribunalului Criminalicesc. Mâncarea arestatului era verificată, pentru
a nu ascunde mesaje sau unelte, singurele cărţi admise erau cărţile de rugăciune, iar prezenţa
arestatului în celulă era verificată prin deschiderea uşii de trei ori pe zi22.
S- ar părea că reprezentanţii ocârmuirii şi ai poliţiei nu erau întotdeauna bine primiţi. Astfel,
în anul 1847, după ce logofătul din Lăuntru a primit mai multe reclamaţii referitoare la unele
abuzuri comise de Gheorghe Şuţu, proprietar de terenuri agricole23, în relaţia cu locuitorii comunei
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Pechea din judeţul Covurlui, cu ocazia unei deplasări la Galaţi oficialul recomandă Pârcălăbiei ca, în unire cu un
reprezentant al „consulatului elinesc”, să purceadă la o verificare la faţa locului a celor semnalate. Pârcălăbia
a încredinţat misiunea sameşului ţinutului, paharnicul Iordache Mitre, care, împreună cu delegatul elen, avea să
constate că reclamaţiile erau susţinute de fapte. Reacţia lui Gh. Şuţu a fost brutală. Împreună cu mai mulţi ţigani
înarmaţi, au „răpit acturile lucrării” şi i-a silit pe oficiali să părăsească moşia. Prin urmare, Sfatul cere printr-o
anafora24 Departamentului din Lăuntru să se rânduiască colonelul Miscenco, comandantul garnizoanei, şi
pârcălabul de Galaţi, însoţiţi de „rânduitori” din partea consulatului şi de soldaţi, să purceadă la arestarea
acestuia, urmând „să se trădeze acelui Viceconsulat, cu îndatorire ca să-1 trimită la urma sa peste hotar, de vreme
ce, a lui rămânere în ţară a ajuns a fi de scandal şi de rea pildă”25.
Revoluţia de la 1848, declanşată în Franţa şi care a cuprins numeroase popoare din centrul Europei şi pe
români, a ridicat problema constituirii unor noi organe de ordine şi informaţii, care să se deosebească de vechiul
aparat represiv şi să slujească interesele poporului. În cursul Revoluţiei din 1848-1849 s-a acordat atenţie constituirii
unei gărzi civile (naţionale), existând şi tentative de înfiinţare a unor organisme specializate de siguranţă
naţională şi ordine publică. În Muntenia a funcţionat instituţia comisarilor, cu misiuni de organizare, mobilizare
şi propagandă. În luna aprilie a anului 1848, revoluţionarii redactează un Manifest adresat locuitorilor din sate,
cuprinzând cele 35 puncte prezentate domnului ţării de către Comitetul revoluţionar la 28 martie 1848. În
cuprinsul manifestului se solicita respectarea Regulamentului Organic, fără a interpreta abuziv prevederile
acestuia, pravile împotriva tâlharilor şi a nerânduielilor ce se întâmplau în judecătorii şi în administraţie, prezentarea
arestatului în faţa instanţei de judecată în termen de 24 de ore, încât cei arestaţi să nu mai fie ţinuţi prin
închisori uneori până la doi ani fără a fi judecaţi, poliţia din târguri să fie întocmită pe „instrucţii omeneşti”,
îmbunătăţirea condiţiilor de arest, înfiinţarea unei străji cetăţeneşti în toate târgurile, strajă compusă din români şi
proprietarii străini, responsabilitatea ministerială şi a funcţionarilor pentru faptele săvârşite, stabilitatea în funcţie,
astfel încât oamenii vrednici şi cinstiţi să nu fie strămutaţi din posturi ci, dimpotrivă, să fie avansaţi şi remuneraţi
corespunzător, pentru a li se asigura mijloace de existenţă cinstite26. Cele 35 de puncte sunt reluate şi expuse pe
larg de Vasile Alecsandri într-o Protestaţie în numele Moldovei, a omenirii şi a lui Dumnezeu. Printre altele, se
solicita dezarmarea arnăuţilor, deoarece aceştia „nu erau în slujba omului de rând”, sprijinind abuzurile domnitorului,
şi înfiinţarea unei gărzi cetăţeneşti, care să „pună în stare de apărare averile şi viaţa”. Fiindcă starea Poliţiei
era în cea mai mare „neorânduială”, comisarii de poliţie devenind „tirani” ai claselor de jos, aplicând arestaţilor
un tratament care „înfiora” mulţimea, la punctul 20, „în privirea nenorociţilor arestuiţi”, se solicită „aşezarea Poliţiei
pe principii omeneşti”27.
În luna octombrie a anului 1848, Ministerul din Lăuntru, printr-o circulară, pune în atenţia poliţiilor şi a
ispravnicilor din ţinuturi să controleze cu stricteţe vânzarea prafului de puşcă, cadrul legal constituit în urmă cu
şapte ani impunându-se a fi adus în actualitate mai mult ca oricând, „pentru ca nu cumva, din oarecare scăpare
din vedere sau neîngrijire din partea isprăvniciei, să se prilejească vreo necuviinţă, urmare ce ar supune la cea
mai aspră şi neiertată răspundere”.
Înfrângerea revoluţiei de la 1848 în Ţările Române - prin intervenţia armatelor ţariste, habsburgice şi
otomane - a impus reformularea programului de emancipare naţională şi modernizare, implicit a strategiei şi
tacticii de perfecţionare a instituţiei poliţieneşti28.
Note:
„Monitorul Oficial”, partea a III-a Dezbateri Parlamentare, nr. 85 din 31 iulie 1929, p. 3124.
În acelaşi an, la 13 martie, printr-un ordin al Departamentului Treburilor din Lăuntru către Pârcălăbia de Galaţi, se dispune înfiinţarea unei
comenzi „pojarniceşti”; vezi S.J.A.N.G., fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 8/1940, f. 20.
19
S.J.A.N. Iaşi, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, tr. 1764, op. 2013, dosar 731/1840-1841, f. 47-48, sau Cezar Bejan, Alexandru Duţă,
Stelian lordache, Viorica Solomon, op. cit., p. 88-89.
20
Ioan Brezeanu, N. G. Munteanu (cordonatori), Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972, p. 72-73.
21
În legătură cu represaliile armatei la Galaţi în urma evenimentelor din 1848, vezi raportul viceconsulul Angliei la Galaţi către consulul Angliei
de la Iaşi (Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian lordache, Viorica Solomon, op. cit., p.108-109).
22
Direcţia Generală a Arhivelor Statului din R.P.R., Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 în Moldova, Bucureşti, 1960, p. 5455 .
23
Pentru reglementarea relaţiilor dintre proprietari şi ţărani, vezi Gh. Platon, Domeniul feudal în Moldova în preajma revoluţiei it ia 1848, Iaşi,
1973, p.151-164.
24
Anaforaua a fost susţinută şi de o notă a Consulatului elinesc, prin care se „cere ajutorul poliţienesc pentru ridicarea şi arestuirea numitului, care
şi-a uitat datoriile supunerii de respect ce datoreşte protecţiei sale, înjurând pe amploiatul Viceconsulatului”.
25
D.G.A.S. Documente referitoare la anul revoluţionar 1848 în Moldova, Bucureşti, 1960, p. 98-99.
26
Ibidem, p. 200-203.
!7
Camelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 385-397.
28
Octavian Burcin, Contextul intern şi internaţional al cristalizării concepţiei privind siguranţa naţională şi ordinea publică la mijlocul secolului
al XlX-lea, în „Tradiţii. Educaţie. Cultură”, Editura Ministerului Administraţiei şi Interior, Bucureşti, 2002, p. 132-134.
17

18
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Octavian MIHALCEA

DELICII À REBOURS
Cântece ale înstrăinării şi revoltei, versurile lui Octavian Soviany din
Pulberea, praful şi revoluţia (Casa de Editură Max Blecher, Bistriţa, 2012) par
desprinse, morganatic, din variatul repertoriu al acelei congregaţii spiritualizate
autointitulată “Corabia cu rataţi”, numărând printre membrii figuri marcante ca
Eugen Ionescu, Dan şi Emil Botta, Petru Comarnescu, Pericle Martinescu, Vintilă
Horia ş.a. Boemii din volumul de faţă au parte de o “concentrare” perpetuă în
asprele şi, totodată, adoratele circumstanţe proprii modificărilor stării de conştiinţă.
Imageria “dereglată” naşte metamorfoze de multe ori din turbionara zonă abnormă,
cu un incontestabil farmec decadent, “pour les connaisseurs”.
Obscuritatea lumii marginale consonează, la nivel profund, cu existenţa în
general, chiar şi acestei relaţii fiindu-i aplicabilă esoterica lege hermetică a
corespondenţei. Periculoasa fecunditate a teritoriilor bahice inundă zilele şi mai ales
nopţile celui pornit pe calea versului, asumare fără drum de întoarcere, cu deja
familiarele terifieri: La capătul nopţii/ nu-i decât capătul nopţii./Capătul/ oribil
al/ nopţii. Libertatea atinge nivelul unei mult prea mari iluzii, într-o zonă a
multiplelor adicţii. Printre spitalele de nebuni şi cârciumile din Rahova,
reprezentanţi faimoşi ai valului poetic fracturist împart cu autorul această realitate ŕ
rebours, cu ample conotaţii ironico-insurgente: E noaptea târziu/ şi trotuarul/ se
uită la mine/ cu ochii lui ianuş.// Scoală-te dracului, marius!/ O să intrăm într-o
zi/ iarăşi tineri în argentin,/ o să/ reinventăm fracturismul/ şi o să ne pişăm/ pe
toate literaturile.// Trotuarul/ se uită la mine în continuare/ cu ochii de / câine
bătut ai/ lui ianuş. Alienantele circumstanţe generate de opresiunea comunistă se
regăsesc, netransfigurate, în poeziile lui Octavian Soviany. Sunt aspre incursiuni
într-o fenomenologie a irespirabilului, drame duse până în pragul aneantizării,
niciodată uitate. În acest volum de excepţie, spaţio-temporalitatea provoacă inedite
glisări . Siluete eterice sau chipuri pregnante, toate patrulează printre consemnele
poetice orientate himerofil, identităţile actanţilor fiind totuşi transparente,
necriptate. Poetul realizează intromisiuni dureroase în viscerele boemei, zona
Rahova fiind privilegiată în acest multiform peisaj al evaziunilor, unde
paradigmaticul pahar însoţeşte “spleen”-ul zilnic. Locuitorii acestui univers
populează crepusculara zodie a obidei, imagine tăcută, escatologică, privilegiind
revolta: Oameni fără/ iubite şi fără/ neveste. Oameni/ care ronţăie sticsuri/ într-un
vagon de/ metrou ca nişte/ şoareci bătrâni/ şi îşi pipăie/ gâturile zbârcite./
Oameni care se/ întorc de la lucru în/ pelerine uzate de/ ploaie, ca o/ armată
învinsă,/ purtând în sacoşe/ funingine şi/ miros a rom ieftin./ Oameni/ transpiraţi
şi/ murdari/ care se uită/ unii la alţii cu ură. Vidul, istoriile căzătoare, preţul vieţii
din ce în ce mai insignifiant, iată constantele amurgului perpetuu. Şi totuşi, emfatic,
e clamată neînregimentarea în rândul celor ce poartă sacouri/ impecabil călcate şi/
îşi plătesc/ telefonul la zi. Se/ spală pe dinţi. Nu/ fac dragoste/ decât cu/ nevestele
lor. Sunt/ doctoranzi în/ ştiinţe politice şi/ şi poartă sub limbă/ o bilă/
strălucitoare şi/ neagră de cauciuc./ Ce bine/ că Dumnezeu/ nu m-a făcut/ un om
onorabil. “Épater les bourgeois”, aşa sună dictonul insurgent profesat cu
asiduitate, împreună cu nelipsitele detalii din zona unui naturalism obligatoriu.
Aerul supliciantei problematici sadiene se conjugă cu foarte speciale revizitări
kantiene, într-un obscur teritoriu având amprentă maladivă.
Virtutea va fi inclusă printre bolile ruşinoase cu ocazia inventarului realizat
în solitudine, pe lângă obişnuinţa astenică ce tot promite, profilactic, elixire
salvatoare, delicii ieşite din uz : Merg/ puţin aplecat, ca/ un brancardier obosit/
care se poartă pe/ sine însuşi spre/ casă./ Ca şi cum/ aş avea/ casă. Ca şi cum/
m-ar aştepta undeva/ o cameră albă de/ sanatoriu, unde/ se vorbeşte numai în/
şoaptă, iar paturile au/ cearceafuri curate. Unde tu/ mă aştepţi în haine albe de/
infirmieră. Cu coapsa/ fierbinte ca ceaiul de/ tei al unei/ fetiţe bolnave. Peste tot
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domină evidenţa extincţiei, a stihiilor existenţiale dezlănţuite. Totul se aseamănă
unei maculări de multe ori criogenizante, dezumanizarea fiind consecinţa, firească
deja, cu aprigă funcţie nivelatoare, caracteristică bolgiei reprezentată de ceauşima.
Abnorma socializare apelează la fluidele cu iz final: igor e/ vodca sinucigaşilor./ O
înghiţi/ ca pe-un pui/ viu de arici/ adus de un chelner slinos/ pe o farfurioară de/
plastic./ igor/ e cea mai ieftină votcă./ Beau şi eu igor./ 39Şi îi văd pe toţi
ceilalţi/ clienţi ai/ localului/ cum îşi ţin ficaţii în palme,/ nişte bucăţele de carne
stricată/ cu care ar încerca să ademenească/ o pisică jigărită şi galbenă.
Octavian Soviany trece în revistă nume cu mare rezonanţă în “circul” vieţaşilor
alcoolului: zombi nebunul/ care ieşea la cerşit/ şi sorin inginerul şi alec dascălul
de/ matematici/ şi nea bobo şi scaramouche şi oarţă lăutarul/
şi oacă şi leu şi trombonică ţiganul/ care ne cânta la trompetă
zaraza. Contactul cu ei nu se pierde. Nu există limită. Gesturile
sunt mereu aceleaşi, încărcate, paradoxal, cu o atât de specială
candoare a decadenţei, vizibilă mai ales în inubliabilele
ipostazieri ale boemilor. Autorul derulează filmul subteranei în
variate oglinzi. O blestemată Pena, “aprés la lettre”, hortansa
ţiganca, mergea la cerşit zilnic,/ îşi bea regulat sticla de bere/
şi-şi înghiţea feliuţele de/ salam ieftin./ Nici chiar ibovnicul ei/
nu băgase de seamă/ că-i moartă,/ chiar dacă sexul ei se/
desfăcea tot mai greu/ şi arăta ca o/ strachină mare de/ tablă
cu smalţul sărit. Toţi cei enumeraţi au pasiunea crepusculului,
însoţiţi fiind de una dintre prea puţinele certitudini: vodca Igor.
În astfel de condiţii, frumuseţea poate consona cu cele doar trei
degete rupte la o mână. Idealurile odată vitale se spulberă
printre aparent eternele zâmbete ale ceauşimei. Rămâne gustul
părăsirii şi imaginea unui câine benevolent invitat să violenteze,
apoteotic, carotida. America lui Edgar Lee Maters e abordată
prin prisma unei paradigme a diversităţii câteodată favorizând
antagonismele, când tămăduitoare, când aducătoare de moarte.
Ciclul marii oameni ai revoluţiilor propune dinamitarea
lirismului “cuminte”, pentru a propune trei constante apropiate
poetului: pulberea, praful şi revoluţia. Esenţa vitriolantă a
Eclesiastului caracterizează “cânturile” de faţă, mult apropiate
sepulcrelor fără odihnă. Cenuşa, alături de nelipsita umbră, sunt
invocate în aceste veritabile “însemnări din subterană”.
Suferinţele produc maximalitatea impactului fiinţial: Dacă
atrocele nu/ e, atunci/ nimic nu e. Într-un loc, visceralitatea
corului Armatei Roşii cântând “Internaţionala” depăşeşte
impactul cult al muzicii lui Bach. Finalul poemului subliniază dubitativ, totuşi mai
mult decât elocvent: Să fie “Internaţionala”/ sau “Valsul măgarilor”? Figuri
emblematice din aria insurgenţei, pentru totdeauna intrate în istorie, ilustrează cu
destinele lor deşertăciunea vremurilor. Fluxul istoriei e consonant cu, de multe ori,
absurde suplicieri, parcă în spiritul asprului volum al lui Guido Ceronetti, “Tăcerea
trupului”.
Terifierea incită şi situează la o extrem de expresivă altitudine nuanţele
decadente din volumul lui Octavian Soviany.
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78. NOUR, Diana - pictor. S-a născut la 29 aprilie 1990 în Galaţi. A
absolvit Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din oraşul natal (2009) şi
Universitatea din Coventry, Marea Britanie, Facultatea de Artă şi Design
Grafic (2012). Studii de masterat în curs la Surface Design in Birmingham
(Marea Britanie). Expoziţii personale: 2009, Muzeul de Istorie Galaţi;
2012, „Home” (pictură şi desen), Pluspace Gallery, Coventry (2012);
Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles, Belgia (2013).
Participări la expoziţii de grup: 2011, „View”, The Lock Gallery,
Coventry; Custard
Factory, Birmingham;
„Degree
Show”,
Covent ry, Graham
Sutherland Building (opt
lucrări în ulei pentru
examenul de licenţă);
Târgul anual de artă
studenţească „Free
Range Art”, Londra;
Hijack Project, Coventry
ArtSpace (împreună cu
alţi cinci artişti din
Coventry şi Polonia).
Distinsă
cu
mai
m u l t e
premii
naţionale şi
internaţionale
în perioada
studiilor liceale, Diana Nour a debutat cu o expoziţie
personală chiar în luna în care se îndrepta spre Universitatea
din Coventry, unde fusese admisă cu bursă. Lucrările
prezentate se revendicau de la datele concrete ale unei
naturi generoase, iar folosirea unor culori proaspete şi
luminoase reflecta puritatea şi vitalismul unui suflet tânăr,
însetat de poezie, armonie şi echilibru. Frumosul era
descoperit de artistă în lujerul modest şi în petalele unei
flori, într-un felinar din proximitatea unui palat veneţian, în
ruinele unei cetăţi, în obiectele casnice care formau recuzita
unor naturi statice, în policromia în care anotimpul autumnal
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a îmbrăcat vegetaţia. Deseori, în vâltoarea jocului de linii
şi culori, ansamblurile se abstractizau, închipuind forme şi
geometrii sugestive, rod al unei imaginaţii fecunde, în
continuă expansiune. Explorarea temei naturii a
continuat-o şi-n anii studenţiei, inspirându-se în acest sens
şi din fotografii cu imagini ale unor peisaje panoramice
făcute în timpul zborurilor cu avionul de la Coventry spre
meleagurile natale. Rămânând în zona abstract-decorativă,
artista plăsmuieşte ansambluri compoziţionale care
sugerează imensităţi ale lumii terestre şi acvatice,
metamorfoze ale naturii în rotirea anotimpurilor. Unele
forme seamănă cu o aglomeraţie de stânci, dar tot atât de
bine pot da impresia structurii vertebrelor şi articulaţiilor
corpului uman, altele fac să ne gândim la peisaje insulare
sau să le asociem cu elemente din lumea vegetală şi
minerală. Adesea, în spaţiul plastic al lucrărilor introduce
colaje din material textil pictat şi din fragmente de ziar.
„Mesajul pe care urmăresc să-l transmit privitorilor, îmi
scria Diana Nour într-o corespondenţă electronică din 8
septembrie 2012, este în general reîntoarcerea la natură.
Consider că omul de azi este prea atras de superficialitatea
«materialului» şi că din această cauză am ajuns să ignorăm
ceea ce este cu adevărat irecuperabil, o dată pierdut,
VIAŢA. Aş vrea ca iubitorii de artă să-mi privească
creaţia ca pe un strigăt sau ca pe un mesaj al naturii şi să
reuşească să vadă dincolo de aspectele lumii exterioare”.
Există în tablourile tinerei artiste o aspiraţie spre puritate
şi inefabil, materia picturală are fluiditate, linia desenului
este mlădioasă şi elegantă, iar cromatica vibrantă
evidenţiază opţiunea acesteia pentru nuanţe vii, contraste
puternice şi ritmuri dinamice ale petelor de culoare. Diana
Nour promite o evoluţie cu un traseu incitant, pe măsura
interesului pe care-l manifestă faţă de artă, faţă de lucrul
bine făcut şi a strădaniilor de a găsi soluţii plastice moderne,
care să-i exprime cât mai sincer gândurile, trăirile,
sentimentele, ideile.
Bibl.: Corneliu Stoica, Acorduri cromatice la Dunăre,
Editura Sinteze, Galaţi, 2011; Corneliu Stoica, Popasuri
ale privirii, Editura „Sinteze”, Galaţi, 2013.
,

41

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

Corneliu STOICA

Morphochroma

Revista Dunãrea de Jos - nr.140

Simona Pascale şi Olimpia Ştefan:
„Interferenţe”
Scriam cu câtva timp în urmă că existenţa în oraşul nostru a Facultăţii
de Arte Plastice, Decorative şi Design, înfiinţată în toamna anului 2008
în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, a început să se facă simţită
benefic în peisajul mişcării plastice gălăţene. Tot mai mulţi absolvenţi ai
acestei instituţii participă în calitate de colaboratori la saloanele şi
manifestările colective ale Filialei locale a U.A.P.R., îşi deschid expoziţii
personale în foaierele teatrelor „Fani Tardini”, „Nae Leonard” şi ale
altor instituţii, sunt prezenţi cu lucrări la expoziţii organizate la nivel
naţional sau peste hotare. Unii au fost distinşi chiar şi cu importante
premii. Două absolvente ale Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi
Design din Galaţi, cu examen de licenţă susţinut la Universitatea de
Arte „George Enescu” din Iaşi, sunt şi Simona Pascale şi Olimpia Ştefan,
care şi-au reunit la Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, sub genericul
„Interferenţe”,
36 de lucrări de
pictură şi design
vestimentar.
Mult mai
prezentă până
acum în viaţa
artistică
a
Galaţiului decât
colega
ei,
Simona Pascale
abordează în
cele 20 de
tablouri
de
pictură peisajul,
genul floral, dar
creează şi în
cheie abstractă.
Artista
se
inspir ă
din
priveliştile acvatice ale Dunării şi Deltei („Pe Dunare”, „Delta”,
„Reflexe”), reţine aspecte ale naturii după anumite fenomene
meteorologice sau în diferite momente ale zilei („După ploaie”,
„Înserare”), transpune în culori vii figuri umane trăind bucuria contactului
cu spectacolul mirific al firii sau reînviind amintiri plăcute care le-au
marcat existenţa („Aşteptare”, „Amintiri”). Simona Pascale construieşte
cu siguranţă, ţine seamă de legile perspectivei, îşi organizează astfel
elementele compoziţionale în cadrul ansamblurilor, încât acestea creează
imagini armonioase, tonice, plăcute ochiului. Uneori se axează pe o
anumită dominantă coloristică, dar în cele mai multe cazuri apelează la
o gamă cromatică bogată. Adesea, atmosfera este însufleţită de
prezenţa omului. În compoziţiile cu caracter abstract sau semiabstract,
Simona Pacale mizează pe forţa expresivă a culorii, pe crearea unor
forme care să sugereze ideea pe care a dorit să o obiectiveze cu ajutorul
petelor şi grafismelor („Adâncuri”, „Visul”, „Zbucium”, „Poarta iubirii”,
„Speranţă”, „Zidul”). Pasta este aşezată cu dezinvoltură, în tonalităţi
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luminoase şi mase compacte. Tablourile axate pe cultivarea motivului
floral sunt de asemenea pictate în aşa fel încât imaginile să redea
gingăşia, candoarea şi puritatea florilor, carnalitatea lujerelor şi
corolelor, bucuria şi plăcerea pe care artista le simte în preajma lor.
Toate acestea indiferent de speciile pe care şi le-a ales ca modele
(„Buchet”, „Zâmbetul florilor”, „Din soare”, „Gingaşe flori”, „Flori”).
Lucrările de vestimentaţie feminină expuse dezvăluie o faţetă
inedită a artistei, aceea de designer. Sunt rochii de seară şi de zi
realizate cu mult bun gust, nu sofisticate, urmând o linie modernă a
croielii, confecţionate din materiale atrăgătoare coloristic şi care nu
presupun un preţ de cost atât de ridicat. Accesoriile sunt şi ele plăcute,
cu o decoraţie inter esantă şi sperăm să aibă căutar e la
reprezentantele sexului frumos.
Olimpia Ştefan, profesoară la Şcoala de Arte din cadrul Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”, a mai participat la unele manifestări ale
Filialei gălăţene a U.A.P.R., însă acum este pentru prima oară când
prezintă un grupaj mai mare de lucrări, zece la număr. Tablourile ei
reprezintă peisaje şi compoziţii, unele cu caracter abstract-simbolic.
Între peisaje am remarcat pe cele intitulate „Amurg” şi „Peisaj
dunărean”, mai ales prin atmosfera de poezie şi mister pe care artista
reuşeşte să o creeze. Ambele sunt pictate în tonalităţi închise, cu o
pastă consistentă, spaţiul cuprins în cadrele tablourilor este vast, dând
impresia nemărginirii. Pictoriţa reuşeşte să redea cu ingeniozitate
umbrele copacilor reflectate în oglinda transparentă a apei, să pună
în valoare frumuseţea peisajului, să combine culorile în acorduri bine
orchestrate. În celelalte lucrări (”Nostalgie”, „Peisaj rustic”, „Peisaj”,
„Structuri vegetale”), artista alege alte modalităţi de configurare
compoziţională. Spaţiul este fragmentat, culorile sunt puţin mai deschise
şi aşezate în ritmuri dinamice. Figura umană apare în tablourile
„Tsunami” şi „Rădăcini”. Primul este de o tensiune dramatică
impresionantă. Personajul, configurat în stil expresionist, ca centru
de interes în mijlocul unui peisaj nebulos, terifiant, este un simbol al
disperării şi suferinţei, al groazei de care este cuprins omul în faţa
unui cataclism natural. Al doilea pare să fie o metaforă plastică a
rememorării de către personajul feminin, văzut într-o postură
meditativă, a unei istorii a propriei familii.
Olimpia Ştefan se află la prima ei confruntare cu publicul în
prezenţa a mai multor lucrări. Este un spirit frământat, predispus
spre reflexie, care încearcă să-şi exprime cu mijloacele pe care le
are la dispoziţie reacţiile la problemele lumii în care trăieşte şi creează,
la contactul cu realităţile din jur. Rămâne ca expunerile viitoare să
convingă dacă şi-a găsit cu adevărat drumul personal de evoluţie.
Acum, diferenţa stilistică dintre felul cum sunt pictate tablourile este
destul de vizibilă.
Privită în ansamblul ei, expoziţia celor două artiste constituie o
manifestare de bun augur în contextul plasticii gălăţene, tonică,
relaxantă, care va îndemna probabil şi pe alţi absolvenţi ai Facultăţii
de Arte din Galaţi, care au ajuns la anumite rezultate în procesul lor
de creaţie, să se întâlnească în cadrul spaţiului Galeriilor de Artă
„Nicolae Mantu” cu iubitorii de frumos.
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Tudose TATU

Primul act diplomatic semnat de două mari puteri europene cu privire la
Gura Sulinei
În data de 13/25 iulie 1840 Rusia pravoslavnică încheie cu pajura imperială austriacă
la Sankt Petersburg o convenţie privitoare la navigaţia pe Dunăre cu termen de valabilitate
de 10 ani, acesta fiind primul document de drept internaţional ce se ocupa în exclusivitate
de navigaţia pe Dunăre.
Cuprinzând un număr de 10 articole, cele privind problema Dunării de la Sulina
erau specificate în următoarele:
„Articolul IV - Navele austriece nu vor fi supuse la nici-o vizită la bordul lor, nici la intrarea pe fluviu
la Gura de vărsare a Dunării, nici la ieşirea lor.
Ele nu vor putea fi oprite la intrarea lor pe fluviu la Gura de la Sulina, decât timpul necesar ca un ofiţer
al bastimentului de pază să poată verifica documentele de bord.
Odată ce au îndeplinit această formalitate şi satisfac reglementările sanitare, lor li se va permite să-şi
continue drumul, fără a mai putea fi reţinute în acel loc.
Aceleaşi facilităţi vor fi acordate navelor şi bastimentelor ruseşti navigând în porţiunea de Dunăre care
traversează sau udă Statele Maiestăţii Sale Imperiale şi Regale Apostolice.
Articolul V - Guvernul Imperial al Rusiei se angajează să înceapă cât mai curând posibil lucrarile
necesare pentru a opri înaintarea înnisipării gurii de vărsare de la Sulina şi pentru a face această trecere
practicabilă, astfel ca aceasta să nu mai poată opune nici-un obstacol navigaţiei.
Aceste lucrări vor fi reluate şi continuate de fiecare dată când se va considera necesar şi atunci când
sezonul şi vremea o vor permite, cu scopul de a împiedica o nouă înnisipare a numitei guri de vărsare de la
Sulina.
Articolul VI – Guvernul Imperial al Rusiei se angajează ca în cel mai scurt timp posibil să construiască
un far pe amplasamentul cel mai convenabil la Gura de vărsare de la Sulina şi de a monta un fanal după cele mai
bune principii valabile astăzi, cu reflectoare puternice.
Acest fanal va fi aprins regulat de la 1 Martie pe stil nou a fiecărui an şi va funcţiona până în luna
Decembrie.
Articolul VII - Pentru a contribui la cheltuielile lucrărilor de curăţire şi de întreţinere stipulate la
Articolul V, cât şi a acelora necesitate de construcţia şi întreţinerea fanalului, ridicat în aceeaşi măsură în interesul
comun al navigaţiei celor două imperii, navele austriece care vor trece prin Gura de vărsare de la Sulina,
încărcate sau în lest, vor plăti o singură dată, pentru intrare şi ieşire, taxele stabilite stabilite mai jos de o manieră
fixă şi invariabilă, adică : pentru taxele de curăţire, navele cu 3 catarge, 3 Piaştri de Spania sau Taleri ; ca taxă
de fanal, toate navele austriece indiferent de mărime şi tonaj, vor plăti 1 Taler sau Piastru de Spania.
Atât una cât şi cealaltă taxă nu vor fi plătite decât la ieşirea bastimentelor pe Gura de vărsare a Dunării
şi nu la intrarea lor, cu scopul ca navele să nu mai fie oprite şi să poată profita de vânt favorabil pentru a urca
pe fluviu fără pierdere de timp.
Perceperea taxelor pentru lucrările de curăţire va începe la data când acestea vor fi început.
Cu toate acestea orice navă austriacă care începând cu anul 1842, va fi obligată să angajeze gabare
pentru a intra sau ieşi de pe Dunăre, datorită acestui fapt va fi scutită de taxa percepută pentru lucrările de
curăţire.
Taxa de fanal va fi plătită din momentul când acesta va fi aprins. » (.A.Sturdza, Ghenadie Petrecu - Acte
si documente relative la istoria renasterii romane, vol I+II pag.1075-1078)
Britanicii credeau astfel că prin intermediul Austriei, problema se va rezolva.
Aş!
Convenţia se va dovedi însă doar un petic de hârtie, autorităţile ruse respectându-şi doar parţial şi temporar
angajamentele asumate în privinţa lucrărilor de degajare a Barei, Canalului şi Radei de la Sulina.
Dificultatea rezolvării situaţiei de la Sulina de către Ruşi a fost intuită de reprezentanţii diplomatici ai
Marii Britanii din proximitatea zonei.
Bun cunoscător al problemelor întâmpinate de navigaţia în regiune Robert G.Colquhoun consulul englez în
principatele Române va pleda deasemenea şi el în favoarea funcţionării companiei pentru despotmolirea Gurilor
Dunării, lucrare extrem de necesară. ( P.R.O., F.O.Turkey dos78/400 f.297-297 v.)
Fără ecou la Foreign Office.
Însuşi Charles Cunningham se încăpăţânează şi revine cu noi argumente chiar în ajunul Anului Nou la 31
decembrie 1840, în sprijinul proiectului său de ameliorare. (P.R.O., F.O. Turkey dos.78/409 f.280-283)
Degeaba.
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Iniţiativa englezo-austriacă de la Dunărea de Jos, din Galaţi, nu avea să se bucure de sprijinul cercurilor
politice de la Londra interesate de cu totul altceva, a se vedea mai jos.
Ele aveau să răspundă că în conformitate cu tratatul de la Adrianopol, Rusia în calitate de stăpână a deltei
şi Gurilor Dunării trebuia să păstreze fluviul în stare de navigabilitate.
Mai exista şi noul angajament menţionat diplomatic mai sus.
Pas şi la gară...ar spune un Român hâtru.
Astfel existenţa efemeră a companiei anglo-austrice, Cunningham-Huber, s-a rezumat doar la proiectul
respectiv, fără a demara propriu-zis.
La 13 iulie 1841 se semnează la Londra între marile puteri Convenţia Strâmtorilor prin care se închidea
Bosforul şi Dardanelele pentru toate vasele de război.
Tratatul încheiat de Rusia şi Turcia la Hunkiar Iskellessi în 8 iulie 1833, dată când Marea Neagră devine
lac ruso-osman este abrogat, ca şi prevederile sale de asistenţă mutuală.
Turcia se eliberează astfel de obligaţiile faţă de ţarişti care prevedeau închiderea strâmtorilor în caz de
conflict între Rusia şi alte puteri, şi reintră în protectoratul occidental.
Strâmtorile vor fi închise vaselor de război, Anglia va considera tratatul o mare victorie diplomatică, iar
Gura Sulinei se va închide si ea târâş, grăpiş, vaselor comerciale de mare capacitate
Sulina avea să rămână neschimbată, aceeaşi, în ciuda „strădaniilor” ţariste.
Dragaje fără rezultate la Bara Sulina în interval de 8 ani, 1842-1850

3

În toată literatura istorică cercetată vreme de ani şi ani în ţară dar şi aiurea, în toate cărţile care fac referire
la Dunăre şi vă asigur că sunt destul de multe, de ordinul sutelor,
nu am găsit referiri concludente la dragajele efectuate pe Dunăre înainte de 1856.
Este o dovadă clară a interesului manifestat de cercurile academice în ultimii 165 de ani.
Stinghere sunt menţiunile distinsului şi regretatului Paul Cernovodeanu preluate din corespondenţa oficială
britanică, dar acestea sunt extrem de tardive neacoperind decât perioada 1850-1851.
Şi totuşi ele există
Nu în cine ştie ce raft de arhivă ţaristă - cu toate că acolo zac nefolosite - ci într-o sursă destul de accesibilă,
o scrisoare stingheră a lui Mihail Semionovici Voronţov aflată în respectabilul corpus de corespondenţă intitulat
„Arkhiv Kniazia Vorontsova”.
Ne folosim de acest prilej binevenit pentru a corecta astfel o percepţie eronată a generaţiilor de istorici
europeni, cel puţin în speranţa unei abordări profesioniste si desigur imparţiale din partea lor de acum înainte a
subiectului Războiului Oriental.
Începem cu o ştire gazetărească din data de 2/14.01.1842, anunţând printre altele şi finalizarea construcţiei
unui număr de două vase specializate destinate ameliorării trecerii de la Sulina, undeva în cursul anului 1841
«Sulina - Se citeşte în „Gazette du Commerce„ datele următoare ce au fost comunicate de la Ismail cu
ocazia construirii farului de la Sulina
Aprinderea farului de la Sulina cu începere din 25 octombrie 1841 este chemată să aducă mari servicii
navigaţiei mai ales în lunile octombrie şi noiembrie, luni când sinistrele erau foarte frecvente; astfel în acest an
nu a avut loc până acum nici-un naufragiu; este adevărat că au existat mult mai puţine furtuni comparativ cu anii
precedenţi.
S-au luat deasemenea măsuri împotriva înnisipării progresive a gurii de la Sulina.
La Ismail au fost construite 2 vase pentru a remorca instalaţii din fier de forma unei grape şi care
servesc la dragaj.
Dacă acest lucru va reuşi navigaţia prin şenalul de la Sulina nu va mai întâmpina nici-un
obstacol.”(Journal d’Odessa Nr. 1 din data de 2/14.01.1842)
Instalaţia avea sa fie folosită de un personaj compătimit de Mihail Semionovici Voronţov cu apelativul de
«sărmanul Borunovi.»
Respectivul dispozitiv avea să fie pus în funcţiune în anul 1842, la doi ani de la semnarea Convenţiei de
la Sankt Petersburg, an în care a funcţionat vreme de 9 luni desigur pe întreaga durată a sezonului de navigaţie 9
martie-decembrie, Dunărea fiind liberă de gheţuri.
El avea să reprezinte subiectul unei părţi din raportul alcătuit de Sam Gardner expediat din Iaşi în data de
19 septembrie 1842 către «The Right Honourable the Earl of Aberdeen K.L. &c.&c.” şeful Foreign Office la acea
dată.
„...În timpul şederii mele la Galaţi am avut ocazia să mă văd cu consulul Belgian care tocmai s-a întors
de la Constantinopol.
El mi-a menţionat că la stabilimentul Rusesc de la Sulina un număr de 2 pontoane erau angajate să cureţe
trecerea Dunării în mare, ele fiind staţionate la Bară, dar care nu au reuşit decât puţin să mărească adâncimea
apei de pe aceasta.
Activitatea lor mi-a fost confirmată de consulul Austriac care a menţionat că 40 de oameni erau angajaţi
la acele pontoane şi că adâncimea apei s-a mărit doar cu 4 inci – 10,16 cm.nn.
După cum munca continuă, se speră ca în cele din urmă navigaţia la Dunărea de Jos va fi în cele din
urmă mult uşurată de ele...”
Speranţele nu aveau să fie confimate deşi sistemul de dragare lucra deja de 6 luni
(va urma)
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Concluziile finale exprimate de Hasdeu referitoare la etimologie sunt grupate în trei puncte:
- Prin etimologie se înţelege în lingvistică orice derivaţie, fie fonetică, morfologică, lexică,
sintactică sau ideologică;
- Etimologia, în generalitatea opţiunilor sale, tinde a servi mai cu seamă de
reconstrucţia unui prototip pentru fie care grup omogen de fenomene, întrucât condiţiile particulare
ale fenomenelor nu o silesc a recurge la alte procedee;
- Sunt multe cazuri rebele nu numai la reconstrucţii, chiar la etimologia în general,
lingvistul mărginindu-se deocamdată a descifra faptul aşa cum este 1.
IV-b. Cum se amestecă limbile?
Hasdeu, înainte de a se pronunţa asupra acestui fenomen mult dezbătut de specialişti, trece în revistă
părerile a nu mai puţin de unsprezece specialişti în acest domeniu. Fiecare cu teoria şi argumentele lui pe
care el le exemplifică şi le combate acolo unde nu este de acord cu ele. Cel care susţine posibilitatea
existenţei unei limbi amestecate este englezul Cresswel Clough, care exemplifică această teorie a limbii
amestecate prin limba română: „Românii au trei stiluri: stilul purist sau latin, stilul tânăr românesc sau
francez şi stilul vechi românesc sau conservator. Creştinii români făcând adesea cauză comună cu grecii
contra turcilor, mai multe vorbe neo-greceşti s-au introdus în limba română”.
La capătul opus se află Max Müller care susţine că: „Limbile nu sunt nici o dată amestecate” 2.
Primul lingvist care elaborează un studiu mai amplu despre această problemă, sub denumirea de
Principii, publicat în 1874 la Londra, este Sayse. Acesta admite faptul că: „vecinătatea a două limbi face ca
o parte din populaţie să fie bilingvă; şi dacă aceasta are o întindere însemnată, atunci se întâmplă adesea un
schimb de idiotisme între ambele dialecte şi astfel se deschide o uşiţă pentru introducerea noilor forme
gramaticale” 3.
Alţi lingvişti, fără a dezbate această temă, admit posibilitatea amestecului gramatical al limbilor, ca
ceva care nu a fost contestat niciodată. Această abordare este exemplificată de Hasdeu, prin Miklosick care
în studiile sale abordează problema expansiunii ţiganilor în Rusia şi Peninsula Balcanică. Ascoli din Torino,
publică în 1877 un studiu critic privind rezistenţa limbii cucerite contra celei cuceritoare 4.
Este acum momentul ca Hasdeu să teoretizeze amestecul între limbi după ce trece în revistă practic
tot ce s-a scris până în acel moment.
Amestecul între limbi, fie gramatical, fie de altă natură, afirmă Hasdeu: „poate fi de două feluri:
primar şi secundar. Numim amestecul primar, acela căruia i se datorează naşterea unei noi limbi din două
Explozie lirică
graiuri diferite; numim amestecul secundar împrumuturile posterioare, pe care le face o limbă, fără ca
fenomenul să fi fost însoţit de contopirea popoarelor. Numai amestecul primar, în linie verticală, este de
o însemnătate genealogică, clădind continuitatea dialectică neîntreruptă. În timp ce amestecul secundar
este ca o modă pe care un popor o îmbrăţişează sau o părăseşte cu multă uşurinţă5.
Un exemplu, care pare cel puţin comic, ales de Hasdeu, pentru a extinde această abordare, este cel al
francezului Lucian Adam. Se ştie de mult că în insulele Antille, bărbaţii şi femeile vorbesc două graiuri
diferite, constituind o adevărată ciudăţenie. O prezentare cu detalii este abordată ştiinţific de acest savant
francez, care publică acest studiu în Revue de linguistique în 1879 6.
IV-c. În ce constă fizionomia unei limbi?
Noţiunea de fizionomie a unei limbi este asociată de Hasdeu cu cea de circulaţie. Precum în economie
moneda constituie un mijloc universal al circulaţiei bunurilor, tot aşa lingvistica unui grai este mijlocul
universal al circulaţiei ideilor şi impresiilor. Pentru a înţelege această calitate a circulaţiei, autorul semnalează
un studiu despre fuziunea limbii franco-normande cu limba anglo-saxonă care scoate în evidenţă faptul că
din cele 40.000 de cuvinte din Dicţionarul englez a lui Robertson, rezultă 13.330 cuvinte germanice şi
29.854 cuvinte romanice. O muncă inutilă, pentru că important nu este numărul cuvintelor de un fel, cât
mişcarea acestora, utilitatea lor. Aici credem că a fost locul potrivit în care Hasdeu a combătut teoria lui
Cihac privind contorizarea cuvintelor provenite din latină, slavonă, turcă etc., în limba română
În lingvistică principiul circulaţiei este considerat de Hasdeu: „ca o piatră unghiulară a edificiului.
Dar fizionomia unei limbi nu este alt ceva decât rezultatul circulaţiei. Fizionomia totală a unei limbi se
compune din fizionomiile sale parţiale: fonetică, morfologică, sintactică, lexică, ideologică, rezultând fiecare
dintr-o circulaţie deosebită, precum fizionomia fonetică sau lexică să nu fie de aceiaşi natură cu cea
sintactică, dar toate la un loc concură într-o singură fizionomie generală. A dezvălui adevărata fizionomie
a graiului românesc: ceia ce circulă în el şi ceia ce nu circulă sau abia circulă, aceasta este ţinta, pe care şio propune Etamologicum Magnum Romaniae”, avea să încheie Hasdeu acest studiu introductiv 7.
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V. Strat şi substrat. Genealogia popoarelor balcanice.
Conform unui obicei la fiecare volum finalizat din Dicţionar,
Hasdeu publică un studiu. La volumul III studiul se intitulează:
Strat şi substrat. Genealogia popoarelor balcanice, care conţine
37 de pagini şi cinci planşe.
În încheierea acestui studiu, autorul avea să mărturisească
faptul că: „Rezultatul definitiv al muncii mele nu împinge la
dezbinare, ci îndeamnă la înfrăţire. Toate popoarele balcanice,
românii, grecii, albanezii, sârbii şi bulgarii ne apar acum ca o
singură familie strâns înrudită, ca fraţi, veri şi cumnaţi” 8.
Studiul începe cu patru întrebări, la care Hasdeu încearcă
să răspundă:
- „Cine sunt grecii de astăzi?
- De unde vin albanezii?
- Bulgarii şi sârbii sunt ei oare înrudiţi mai de aproape cu
ruşii decât cu ceilalţi slavi?
- Românii din Carpaţi venit-au ei de peste Dunăre în veacul
de mijloc, după cum ne asigură unii? Şi dacă n-au venit de acolo,
atunci care anume să fie legăturile lor de neam cu macedo - românii
şi cu istro - românii?
- În fine, grecii, albanezii, sârbii, bulgarii şi românii, grămădiţi
toţi pe aceiaşi Peninsulă Balcanică, sunt ei oare în realitate nişte
naţionalităţi
deosebite, străine
una de alta, după
cum s-ar părea a fi la
prima vedere?”
Acestea sunt
problemele pe care le
ridica Hasdeu, şi pe
care încerca să le
limpezească în acest
studiu, „probleme
pe care de mult timp
le-ar fi dezlegat
ştiinţa,
dacă
într-una, pe fel de
fel de căi piezişe, nu
s-ar fi silit să le tot
încurce politica.
Negreşit, politica
unui stat poate şi
chiar trebuie să se
folosească de istorie la aşezarea instituţiilor interne şi a raporturilor
externe ale naţiunii, tot aşa precum profită de astronomie pentru
marină sau de geometrie pentru cadastru; dar o politică uneltind
falsificarea adevărului istoric este ca şi când ar cere să dispară din
spaţiul planetei Marte sau să se schimbe proprietăţile triunghiului.
Eu unul, dacă aş şti că românii sunt ţigani sau că ungurii au
descoperit America, mi-ar pare rău, foarte rău, din punct de
vedere al simpatiilor şi antipatiilor mele personale; totuşi nu
m-aşi sfii o singură clipă de a spune adevărul în faţa tuturora”9.
În Peninsula Balcanică sunt două straturi etnice învecinate:
ginta greacă şi ginta tracă, ambele suprapuse unui substrat comun
pelasgic. Această constatare făcută de Hasdeu continuă cu
delimitarea acestui substrat care au fost pelasgii. Autohtoni între
Marea Neagră şi Marea Adriatică, sunt presăraţi în Italia poate şi
în Spania, dar autorul pune întrebarea dacă îi mai găsim în perioada
lui Herodot. La această întrebare se pare că este mult mai dificil
de răspuns decât originea Bascilor 10.
Stratificarea este în continuare analizată de Hasdeu, prin
două etape:
- Peste stratul tracic, devenit la rândul lui substrat, se aşează
latinii, care dau naştere naţionalităţii traco-latine a românilor;

- Peste cea mai mare parte a stratului român, devenit la
rândul lui substrat, se instalează slavii, dând naştere naţionalităţii
româno-slavice a sârbilor şi naţionalităţii româno –slavice a
bulgarilor.
Din această amestecătură de latinizare a tracilor, se sustrage
numai neamul albanez, care constituie unicul supravieţuitor
nemijlocit al stratului ante-latin şi datorită căruia se poate cunoaşte
ce fel de gintă a fost cea tracă. Din slavizarea latinilor s-au sustras
numai românii din Dacia. Acum vine o precizare interesantă pe
care Hasdeu o subliniază: „macedo-românii, istro-românii, armânii
din Pind şi rumerii din Dalmaţia, nu se trag din latini, ei se trag din
cetele daco-române din Carpaţi, care au trecut peste Dunăre în
secolul al X-lea” 11.
Pe greci, din cauza unei înalte culturi literare în faţa căreia se
închinau Scipionii şi Cezarii, romanii nu au putut şi poate nici nu
au dorit să-i latinizeze. Cu toată scăderea morală şi intelectuală,
grecii totuşi au păstrat străvechea lor naţionalitate şi o vor păstra
în continuare. Amestecul medieval cu slavii, albanezii chiar şi cu
românii nu a reuşit să le schimbe structura etnică. Grecii reprezintă
o continuitate directă a vechilor elini, tot aşa cum graiul copţilor,
fără de care nu s-ar fi putut descifra hieroglifele, reprezintă o
continuitate directă a vechilor egipteni. Hasdeu merse mai departe:
„Numai legionarii romani ar fi fost în stare să îi des-naţionalizeze
pe greci, dar ei nu au făcut-o”. Autorul îl citează pe Mommsen
când afirmă că: „În Grecia se învaţă mai puţin latineşte decât se
învaţă greceşte în Roma cea cuceritoare. Romanii îngăduie de bună
voie grecilor să grecizeze întreaga parte meridională a Peninsulei
Balcanice, în care procesul de grecizare începuse încă sub Filip şi
Alexandru cel Mare. În Tracia propriu zisă, devenită provincie
romană cu un secol înainte de cucerirea Daciei, inscripţiile până la
Traian, sub Traian şi după Traian, sunt aproape toate scrise în
greceşte” 12.
Meritul acestui eminent cercetător, care a fost Hasdeu, este
legată de descoperirea originii primului cuvânt românesc: „E comic
şi totuşi foarte adevărat, că cel mai vechi monument al limbii
române… se datorează unui catâr, despre care vorbesc pe larg doi
scriitori bizantini din secolul al VI-lea: Theophanes şi
Theophylactus Simocatta. Începând de la Thunmann (filolog,
profesor la Universitatea din Halle, 1774) şi până la Cipariu
(1805-1887), de la Cipariu şi până la mine (Hasdeu), toţi pe rând
sunt nevoiţi a încăleca pe acest năzdravan de catâr, fără de care nu
am fi în stare astăzi (1893) a dovedi printr-un text fără îndoială
vechea latinizare a Traciei între Balcani şi Dunăre. Era pe la anul
580” 13.
Povestea este doar la început şi devine din ce în ce mai
interesantă: „Doi hatmani romani, Comenţiol şi Martin, ascunşi
în codrii Balcanilor, au năvălit de acolo pe neaşteptate asupra
barbarilor. Izbânda era sigură dacă nu se întâmpla ca un catâr să fi
purtat o povară. Povara căzând de pe catâr, fără s-o bage de
seamă stăpânul dobitocului, un alt ostaş strigă cât îl ţine gura să
se întoarcă ca s-o ridice: tornă, tornă, fratre! Aşa zice Teofane şi
povesteşte Teofilact. Aceste cuvinte erau în limba tării, adică în
graiul locuitorilor din regiunea Balcanilor. Întreaga oaste a lui
Comenţiol şi a lui Martin fiind compusă din români, ţipătul: tornă,
fratre! A produs în sânul armatei o spaimă pentru că această
expresie însemna retragere: înturnare sau reînturnare. Românii cu
siguranţă au fugit înapoi dar expresia: tornă, tornă, fratre, ne-a
rămas, încât istoricul trebuie să binecuvânteze acea fugă, datorită
unui catâr14. Acest episod se întâmpla în a doua jumătate a secolului
al IV-lea.
În locul numeroaselor dialecte tracice de altă dată, după
cuceririle romane, s-au format trei mari dialecte traco-latine: dacolatin în Carpaţi, meso-latin în Balcani şi iliro-latin spre Adriatica.

(continuarea pe coperta a III -a)
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fantezie româneascã

Festivalul „Ceata lui Piţigoi” 2013
În perioada 6 -8 septembrie 2013 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a
organizat cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară pentru
Copii „Ceata lui Piţigoi” la Grădina Leonard a Teatrului Muzical.
Au participat 57 de concurenţi din ţară şi din străinătate (Bulgaria, Italia, Republica
Moldova) la patru categorii de vârstă: 4-6 ani, 7-9 ani, 10-12 ani, 13-15 ani.
Juriul festivalului: Virgil Popescu, - preşedinte (compozitor), Rumi Nacheva
(Director Festival Veliko Tarnovo -Bulgaria), Mihai Trăistariu (solist muzică uşoară),
Oana Sârbu (solistă muzică uşoară), Eugen Dan Drăgoi (dirijor).
Palmaresul a fost următotul: Trofeul Festivalului: Iulian Selea, - Bucureşti. Grupa 4 - 6 ani, Premiul I - Bianca Manolescu
(Buzău), Andreea Lavinia Aldea (Bacău), Ştefania Alexa (Bacău); grupa 7-9 ani: Premiul I –Ioana Bulgaru –Galaţi; Premiul II –Cezar
Mircea Ioan –Piteşti; Premiul III -Bianca Gârmacea - Galaţi; Grupa 10–12 ani: Premiul I - Denisa Lucan - Năvodari; Premiul II -Ioana
Mârţi-Roman; Premiul III – Denis Midone –Republica Moldova; Premiul I – Gabriela Amzaru – Călăraşi; Premiul II – Ioana Ignat –
Botoşani; Premiul III – Gabriela Munteanu - Galaţi. S-au mai acordat menţiuni, dar şi trei premii speciale: Premiul „Ion Şerban” –
Eleonora Filipoiu –Slobozia; Premiul „Mihai Trăistariu” - Denisa Lucan – Năvodari; Premiul „Rumi Nacheva” - Giulia Beiliciu –
Braila şi Ioana Bulgaru – Galaţi.
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„Ipostaze etnografice” Concurs naţional de film etnografic şi imagini-document
Având ca obiectiv de activitate revigorarea climatului
cultural, cercetarea, cunoaşterea şi promovarea specificului
etnografic a zonei de sud a Moldovei şi nu numai, Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi, prin intermediul Secţiei de Cercetare,
Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare organizează a patra
ediţie a concursului „Ipostaze etnografice” - Concurs naţional
de film etnografic şi imagini-document.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Ultimul termen de primire a fotografiilor: 04.11.2013
Vernisajul şi festivitatea de premiere: 15.11.2013
Publicarea rezultatelor pe site-ul www.ccdj.ro: 20.11.2013

Concursul Naţional de Imagini-Document se va
desfăşura pe două secţiuni:
1. Prima secţiune - Fotografie digitală - Tema „Ţăranul
român” are caracter naţional
Sunt acceptate fotografiile alb-negru, sepia şi color.
Cerinţe: În concurs sunt acceptate fotografii care prin
subiectul tratat se încadrează în tema secţiunii. Participarea la această
secţiune nu impune ca prin tema tratată subiecţii să poarte costum
popular. Se urmăreşte activitatea ţăranului în toate ipostazele sale:
pe câmp, în agricultură, în gospodărie etc.
Fiecare autor poate trimite maxim 6 fotografii în format
electronic pe adresa de e-mail sectiacercetare@yahoo.com.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a selecta fotografiile participante
în concurs. Fotografiile acceptate pentru expozitie vor fi tiparite,
iar costul lor va fi suportat de către instituţia organizatoare.
2. A doua secţiune are caracter local (aceasta trebuie
să reflecte tradiţia din judeţul Galaţi)
La această secţiune vor participa fotografii din colecţii
particulare - „Din amintirile bunicilor”. La această categorie nu
este impusă o anumită temă şi nici un număr de fotografii,
concurenţii având la dispoziţie o gamă variată de posibilităţi.
Fotografiile de la această secţiune vor fi aduse la sediul Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi sau trimise pe adresa sediului
nostru din Str. Domnească nr. 61, cod postal 8000008, Galaţi în
forma lor originală. În concurs vor fi înscrise fotografii cu caracter
etnografic, care prezintă: aspecte din viaţa satului, elemente de
arhitectură locală, obiceiuri [nuntă, botez, înmormântare, obiceiuri
de peste an etc.], costume populare purtate, meşteşuguri tradiţionale,
obiecte folosite în gospodărie/industrie casnică. Menţionăm faptul
că la această secţiune fotografiile vor fi returnate
participanţilor.
Premiile au aceiaşi valoare pentru ambele secţiuni:
Premiul I : 300 lei
Premiul II : 200 lei
Premiul III : 100 lei
Menţiune: 50 lei
Nu sunt acceptate prelucrări/intervenţii, fotografia având
un caracter de document. Nu se acceptă fotografii făcute în muzee,
colecţii publice, instituţii de cultură.
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi îşi rezervă
dreptul de a folosi imaginile din concurs în scopul promovării
specificului zonei, a promovării lor în mass-media şi internet, pe
pagina web a instituţiei, www.ccdj.ro precizând întotdeauna
numele şi prenumele autorului fotografiei, fără vreo pretenţie de
ordin financiar din partea autorilor.
Autorii ale căror lucrări vor fi acceptate în concurs vor
primi o diplomă de participare din partea instituţiei organizatoare.
Nu se percepe taxa de înscriere.

1. Programul concursului cuprinde o competiţie de filme
etnografice. Durata fiecărui film nu poate depăşi 30 de minute;
2. Data de producţie 2011-2013;
3. Costurile de trimitere la concurs sunt suportate de către
participanţi. Pe fiecare dvd trebuie trecut numele filmului.
Datele de identificare trebuie trecute atât pe copertă cât şi pe
dvd. În momentul în care veţi expedia DVD-urile vă rugăm să
folosiţi coperţi de plastic sau tip „bubble pack” pentru ca
acestea să nu sufere deteriorări pe durata transportului;
4. Concurenţii vor prezenta filmele pe suport DVD, în format
DVD (pentru vizionare) şi în format AVI (pentru arhivare);
5. Fiecare autor va primi o diplomă de participare la concurs;
6. Nu se percepe taxa de înscriere.
Adresa la care vor fi trimise filmele pentru concurs este
următoarea:
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Str. Domnească nr. 61, cod poştal 800008
Judeţul Galaţi
Tel/fax 0236.418.400
Se vor acorda următoarele premii:
MARELE PREMIU – 1.000 lei
PREMIUL I – 600 lei
PREMIUL II - 500 lei
PREMIUL III – 400 lei
2 PREMII SPECIALE – fiecare în valoare de 300 lei
Juriul are latitudinea acordării sau neacordării unora
dintre premii, precum şi a redistribuirii lor, în funcţie de valoarea
artistică a filmelor.
Peliculele trimise pentru concurs nu se înapoiază, ci
rămân în patrimoniul instituţiei organizatoare,
constituindu-se într-o arhivă, şi cu drept de folosinţă pentru
promovarea manifestării în acţiunile Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”, precizând întotdeauna numele şi prenumele
realizatorului filmului, fără vreo pretenţie de ordin financiar
din partea acestora.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Ultimul termen de primire a filmelor: 04.11.2013
Desfăşurarea Evenimentului: 14-15.11.2013
Publicarea rezultatelor pe site-ul www.ccdj.ro: 20.11.2013

Informaţii generale despre Concursul Naţional de Film
Etnografic:

Joi, 14 noiembrie 2013, la Teatrul Muzical “Nae
Leonard” va fi sesiunea de vizionare şi jurizare a filmelor
înscrise în cadrul primei ediţii a Concursului naţional de film
etnografic şi de imagini-document “Ipostaze Etnografice”.
Manifestarea va începe la orele 10,00 şi se va termina în jurul
orelor 19,00. Intrarea este liberă.
Regulamentele şi fişele de participare pot fi
descărcate de pe site-ul www.ccdj.ro (Carmen Serea)
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BARBU NEMŢEANU

B.P.HASDEU
Urmare de la pagina 47

Urmare de la pagina 31
Poet intimist, întotdeauna cu sufletul pe
coardele lirei sale duios de simple, Barbu
Nemţeanu suferea din cauza sincerităţii sale şi
ironiza cu ştrengărească cruzime această
pornire spre confesiuni şi confidenţe.
Bolnav, tragic de bolnav, poetul cânta cu o
maladivă vigoare viaţa, în timp ce trenul avea
să-l ducă spre Davos.
Trupului său, neputincios să poarte prin lume
un suflet de poet hoinar, Barbu Nemţeanu îi
adresează o rugă tristă în care revolta cade în
accente grele în tremurul lin al cântecului său.
Şi iubitei care nu i-a citit versurile, poetul îi
scrie o dulce misivă în care toate vanităţile
literare sunt luate în răspăr.
Dar evoluţia poeziei acestui poet marchează
două momente precise, clare, şi fiecare din
aceste momente cristalizează un anume sens
al vieţii.
La început, când poetul arpegia pe o liră
virgină, el marchează un moment de evaziune
din viaţă, din realitate, în acele apolinice
cântece ale adolescenţei: „Oraşului meu” şi în
acele atât de simple lied-uri heineiene.
Apoi, odată cu căderea în braţele lacome ale
groaznicei boli (tuberculoza) poetul intonează
un cântec grav, bărbătesc, cu intenţii de
vigoare, cu elanuri dionisiace.
Dar această pornire spre cucerirea fiecărei clipe
a vieţii este întreruptă de tusea sîngeroasă a
poetului. Momentul acesta îl exprimă acele
invocaţii către trupul închizător de suflet,
cavou al elanurilor.
Înainte de a muri, Barbu Nemţeanu găsise o
manieră nouă poetică: renunţând la reguli
prozodice, poetul ajunsese la o proză ritmată
de o gândire grea de maturitate. Dovada acestui
gen o face minunata „Siestă”, piesă pentru
care poetul şi-a atras furia clasicizantului Duiliu
Zamfirescu.

Aceste trei dialecte alcătuiau o prelungire organică a grupului dialectelor
italiene.
În secolele VI şi VII, apare un nou strat, cel slav: „care sporadic, fără
să rămână pe loc, năvălind şi prădând, învârtindu-se şi apoi
întorcându-se, aceşti slavi au făcut cunoştinţă cu Peninsula Balcanică cu
mult timp înainte, fiind amestecaţi cu goţii, hunii şi avarii”15. Savanţii
slavişti sunt combătuţi cu multe argumente de către Hasdeu în privinţa
teoriei acestora, care încearcă să dovedească existenţa unor locuinţe
compacte slave în Dacia. El afirmă în concluzie faptul că nu există nici o
dovadă serioasă despre aşezarea slavilor în Peninsula Balcanică înainte de
secolul al VII-lea 16.Autorul acestui studiu ne propune să comparăm cele
trei dialecte: daco-român al românilor propriu zişi, macedo-român al
armânilor şi cu cel istriano-român al rumerilor. Ce se poate constata din
această analiză:
- Aceste trei dialecte diferă între ele mai puţin decât dialectele
provinciale din Italia şi din Franţa.
- Dialectul daco-român prezintă o dezvoltare liniştită fără zguduiri,
aşa cum a fost la macedo-români şi cu atât mai mult la istriano-români,
care a suferit datorită colindărilor lor. Dialectul daco-român a rămas
nestrămutat în aceleaşi condiţii teritoriale, climatice şi etnice.
Teoria lui Rösler este combătură de Hasdeu cu argumente plauzibile,
considerând-o anti-lingvistică şi anti-istorică. Anti-istorică pentru că Rösler
uită că popoarele din veacul de mijloc se împingeau de la nord spre sud,
nici o dată de la sud spre nord. Uită de asemenea că românii erau atunci
ciobani, iar migraţiunile ciobanilor sunt întotdeauna de la nord spre sud17.
În acest mod avea să concluzioneze Hasdeu formarea după secolul
al X-lea a daco-latinilor rămaşi în Carpaţi, care au păstrat numele de
români, care au avut două odrasle ale lor peste Dunăre: armânii la sud de
Balcani şi rumerii lângă Triest.
Acest studiu se încheie cu o declaraţie de rămas bun: „Lucrarea de
faţă, o scurtă sinteză a lucrării Perit-au Dacii?, este ultimul meu cuvânt
asupra unor măreţe nedumeriri, care m-au zdruncinat peste un pătrar de
secol. Căutând tot-dauna adevărul numai pentru adevăr, fără nici un folos
egoist şi fără nici o tentaţie şovinistă, sunt fericit de a constata că nu m-am
contrazis nici o dată în traseul fundamental, deşi mi-a plăcut a mă completa
şi uneori a mă rectifica eu însumi în amănunte. Dar fericirea mea cea mai
mare este că rezultatul definitiv al muncii mele nu împinge la dezbinare, ci
îndeamnă la înfrăţire. Toate popoarele balcanice, Românii, Albanezii, Serbii
şi Bulgarii, ne apar acum ca o singură familie strâns înrudite, ca veri şi
cumnaţi”18.
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