Cronici culturale gălăţene

Din sumarul
acestui
număr:

100 de ani de la
d e z v e l i r e a
Monumentului
dedicat lui Mihai
Eminescu,
primul
astfel de monument
din România.

foto 2

Duminică, 16 octombrie 2011, au fost marcaţi cei 100 de ani de la dezvelirea
monumentului dedicat poetului naţional Mihai Eminescu, realizat de Frederic Storck.
Manifestările au debutat printr-un moment festiv organizat chiar la monument,
depunându-se flori şi rostindu-se alocuţiuni ale autorităţilor şi personalităţilor culturale
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gălăţene (din partea Centrului Cultural au participat
directorul instituţiei, sculptorul Sergiu Dumitrescu şi poeta
Florina Zaharia). Festivităţile au continuat la Biblioteca
V.A.Urechia (iniţiatoarea manifestării), unde au avut loc
vernisaje şi lansări de carte, de plachetă şi de medalie
omagială: o expoziţie de medalii şi alte materiale
specificate în cataloagele „Eminescu în medalistică” şi
respectiv „101 portrete în medalistică”, din colecţia
prof.Victor Macarie; o expoziţie cu exponate din albumul
de mai jos şi o lansare a albumului „Leonard Salmen –
ilustrator al operei poetice a lui Eminescu” (autor
Corneliu Beda ); expoziţia „100 de ani de veghe
eminesciană asupra Galaţiului” şi expoziţia de documente
arhivistice „Nemărginita dragoste a gălăţenilor de altădată
pentru Eminescu”. Tuturor participanţilor li s-au oferit
ecusoane şi pliante cu informaţii şi imagini despre
istoricul monumentului.
Corneliu Beda a oferit o carte poştală ( foto 1) cu
un tiraj de numai 80 de exemplare colecţionarilor, cartea
reprezentând macheta monumentului şi unul dintre locurile
în care a fost amplasată în Galaţi, iar pe verso specificaţia
„Editori: Corneliu BEDA şi Mihai COSTIN”. O ştampilă
cu inscripţionarea „UN SIMBOL AL NAŢIUNII
ROMÂNE – MIHAI EMINESCU 1850-1889", având
portretul de maturitate al
poetului
întregeşte
informaţia. Reamintim că
Centrul Cultural Dunărea
de Jos a editat o altă carte
poştală aniversară încă de la
începutul anului (foto 2).

Corneliu Beda

foto 2
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Având ca obiectiv cercetarea, cunoaşterea şi promovarea
specificului etnografic al zonei noastre, Secţia Cercetare, Conservare
şi Valorificare a Tradiţiei Populare a organizat a doua ediţie a expoziţiei
concurs „Ipostaze etnografice – Concurs de imagini document”,
concursul desfăşurându-se pe două secţiuni, în prima secţiune
fiind acceptate atât fotografiile alb-negru cât şi cele color. Fotografiile
trebuiau să reliefeze firescul situaţiei în sine, nefiind acceptate
intervenţii în compoziţia acestora din raţiuni pur estetice. Tema specială
a acestei categorii a fost „Viaţa la ţară”. În a doua secţiune au
participat fotografii alb-negru sau color existente în colecţii particulare.
În această categorie se precizează faptul că nu a fost impusă o anumită
temă, concurenţii având la dispoziţie o gamă variată de posibilităţi.
Aici intră fotografiile din „sertarele părinţilor, bunicilor, străbunicilor”
care evidenţiază arhitectura locală, obiceiurile vremii, costumele
populare purtate, meşteşugurile tradiţionale, obiectele pe care ei le
foloseau în gospodărie, obiceiuri (nuntă, botez, înmormântare,
obiceiuri de peste an) etc.
Membrii juriului au fost - Angela Ribinciuc - Viaţa Liberă; Eugenia Notarescu – Tv Galaţi;- Mariana Buruiană - Direcţia de
Cultură; - Cristian Căldăraru - Muzeul de Istorie; - Sergiu Dumitrescu
- Centrul Cultural „Dunărea de Jos”.
Premii: Sectiunea I: Locul 1 – Romeo Popoiu; Locul 2 - Adrian
Buţă; Locul 3 – Eugeniu Holban
Sectiunea a II-a: Locul 1 – Lucica Popa; Locul 2 – Steriana
Frigioiu; Locul 3 – Ecaterina Hulea.
Vernisajul a avut loc în ziua de 11 octombrie 2011 la mansarda
CCDJ. (SCCVTP)
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Axis libri
Ediţia de toamnă a salonului literar Axis libri, din cadrul
Bibliotecii V.A.Urechia (moderatori Zanfir Ilie şi Theodor
Parapiru, foto dreapta, sus) a debutat în forţă: în prima
şedinţă şi-au lansat cărţi Max Popescu (foto 1, în stânga,
cu Nicolae Colceriu în dreapta) şi Ioan Rusu (foto 2). În
ce-a de-a treia şedinţă, cu binecuvântarea Î.P.S. Casian,
Lidia Popiţa Stoicescu şi Ion Moraru au dăruit cărţi cu
profil diferit: prima de lirică, „De n-ar fi culorile...” şi a
doua de umor, „Capra vecinului”.

foto 4

Fragment dintr-o recenzie prezentată la De n-ar fi culorile...
Raportarea la scrierile sacre este o constantă, unele texte aducând aminte de întorsătura de condei a Anei Blandiana.
Exemplu: poemul „Geneză” (p.15): „Era/ întâiul somn alături/ şi/ în juru-ne/ plutind,/ aceeaşi pace/ de începuturi.../ Eu, prin vis,
simţeam/ cum Cineva/ din coasta ta/ mă face...”
O „Denie” (de la p.118) este un alt fel de pildă: „Erau/ frunţile atât de smerite,/ rugăciunile înălţate -/ atât de fierbinţi,/ că
din icoane/ - topite -/ se prelingeau/ aureole/ de sfinţi”. La fel, un bun exemplu, este un „Psalm” de la p.133... Un poem precum
„Crepuscul” ne face să regretăm sincer că autoarea nu a fost mai insistentă pe tărâmul misterios al metaforei. Simplitatea
demnă de fragmentul presocratic, heraclitic, de poemul tradiţional extrem oriental sau de pastel (ca la 177) îi este atu: „Liniştea/
îmbrăcase noaptea/ ca nişte zale...// Plopii/ îşi ridicaseră umbra de pe pământ/ - ca pe-un pod de castel -/ şi picoteau lângă
dânsa” (p.17). În chihlimbarul versurilor sur/prinde amurgurile dormind suprapuse în zidurile oraşului, urmele unor picioare
amputate, un desen în peniţă cu un bătrân peste care soarele „îi trece, pe rând, peste fiecare/ sentiment...”, piane pe malul mării
ş.a.m.d. (text şi foto: a.g.secară. Arhiva electronică a Bibliotecii Urechia)
NR.117
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INTERFERENŢE
Realităţile noastre
interferează în fiecare zi.
Suntem cuprinşi aproape
fără voia noastră de această
tendinţă transformatoare a
interacţionării, ce ne
modelează
sculptural
gândurile şicomportamentul.
Încă din prima clipă a vieţii
noastre suntem cuprinşi de
acest proces structurativ ce
survine ca o consecinţă
directă a existenţei, din faţa
căruia nu ne putem sustrage,
fiindcă interacţiunea,
înseamnă evoluţie. Fie că semnăm sau nu
acest pergament al devenirii, luăm parte
aproape involuntar la manifestările lui
periodice, ce se derulează convulsiv
precum bătăile încordate ale unui ceas,
în care sunt scrise cu sânge, faptele şi
deciziile pe care le luăm în fiecare clipă.
Conform Dicţionarului Explicativ al
Limbii Române, cuvântul „interferenţă”,
la plural interferenţe, provine din
franţuzescul „interference” şi presupune
o: „întâlnire, încrucişare sau combinare
a două sau mai multe fenomene,
întâmplări, fapte”.
Am ales acest titlu pentru expoziţia
de faţă, întrucât îl consider cel mai potrivit
pentru ideea fundamentală pe care am
dorit să o surprind. Este adevărat că
înţelesul acestui cuvânt este mai mult
decât evident în cazul de faţă, unde am
îmbinat în mod voit, opere din
dimensiunea reală a existenţei cu cele din
cea suprareală a aceleiaşi existenţe,
pentru a surprinde mai clar manifestarea
acestui sens, mişcarea sa oscilatorie, ca
un pendul ce străbate infinitul de la un
capăt la altul.
Sensul termenului ales pentru a-mi
descrie ideea poate fi mult mai sublim
însă, şi poate creiona veridic spaţii şi
concepţii ascunse privirii umane. Astfel,
interferenţa se produce nu numai la nivel
de suprafaţă ci şi la nivel de substanţă,
înăuntrul esenţei, în intimitatea ei tainică,
unde nu putem accede pe o cale
obişnuită.
Este interferenţa altceva decât
efortul vulcanic al Creatorului în vederea
construirii Marii Opere, atunci când îşi

focalizează întreaga atenţie şi
concentrare asupra unui punct fix pentru
a-l scoate din fixitatea lui rigidă şi a-l
transpune definitiv în scânteia
mişcătoare a vieţii? Atunci când
construieşte el îmbină diferite parţi ale
ideii sale definitorii cu privire
la cum ar trebui să arate şi să
se desfăşoare Creaţia sa.
Până şi lui Dumnezeu i-au
trebuit 7 zile, pentru a crea
lumea, dintre care una, adică
ultima, o scădem, adăugândo contemplării. Fără cele 6 zile
intransigente de concepţie,
universul nu ar fi apărut. Iată
încă odată că noţiunea
timpului îşi face simţită
prezenţa, chiar dacă el nu
reprezintă în cazul de faţă un
timp efectiv, aşa cum îl ştim
noi, ci mai degrabă un timp
presupus ce se înalţă deasupra ideii
efective de „trecere”.
După cum spuneam, a şaptea zi, este
ziua în care fiecare dintre dumneavoastră
citiţi aceste rânduri, şi vizualizaţi această
expoziţie, contemplând-o. Ea nu trebuie
să fie aceeaşi zi pentru fiecare; aici e şi
frumuseţea, pentru că fiecare trăieşte a
şaptea zi în timp propriu, nemăsurabil.
Este adevărat că cea de-a şaptea zi
este una singură, dar ea face cât toate
cele şase la un loc, fiindcă la ea nu mai
participă doar Creatorul, participă par
excellence şi „Creaţia sa”, cei care dau
valoare şi apreciază munca depusă în
vederea iluminării. Construcţia „Creaţia
sa”, nu trebuie înţeleasă la modul efectiv,
adică în sens propriu, ea este o
transfigurare ce vizează ideea de lume, o
lume care îmi este exterioară şi care nu
îmi aparţine, precum îmi aparţin operele,
dar care îmi poate aparţine pentru o
clipă, atunci când interferează cu ceea
ce i-am aşezat înainte. În acel moment de
o maximă fragilitate şi intensitate, cele 7
zile se întrepătrund devenind complete,
adică o sferă de infinit. Cele 6 zile sunt
ale mele, iar cea de-a şaptea zi este a
dumneavoastră. Astfel, din interferenţa
lor esenţială, ia naştere opera de artă,
care pentru prima dată devine completă
şi nestrămutată, sculptată direct în
marmura vie a universului.

Aldyn
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Meşterii şi artiştii populari de la CCDJ Galaţi au impresionat publicul la Festivalul etniilor de la Odesa

Programul festivalului a fost format din mai
multe etape. Primul eveniment a cuprins expoziţiile
cu lucrări ale artiştilor populari în domenii
meşteşugăreşti cum ar fi ceramica, fierărit, ţesut,
sculptură, broderie, păpuşi-jucării dar şi ateliere de
iniţiere în aceste activităţi.
La acestă manifestare de talie internaţională au
fost prezente, într-o zonă expoziţională de mari
dimensiuni, alături de numeroase comunităţi din
regiunea Odessa şi artiştii populari din judeţul Galaţi.
Meşterii gălăţeni au impresionat audienţa prin
autenticitatea produselor prezentate dar şi prin
demonstraţiile live de meşteşug. Maricel Mocanu olarul de la Braniştea, i-a învăţat pe ucraineni dar şi pe
turiştii aflaţi în tranzit prin Odessa, cum se realizează
vasele de lut. La standul Galaţiului, spre mare uimire
şi bucurie a vizitatorilor, a fost amplasată autentica
roată a olarului.
Al doilea eveniment al festivalului a inclus
spectacole ale grupurilor artistice etnice din Ucraina,
care au cuprins cântece din repertoriul evreilor,
grecilor, cehilor sau germanilor, şi dansuri populare
ale comunităţilor etnice.
Optimismul artiştilor dar şi autenticitatea
costumelor populare purtate de români au atras
numeroşi vizitatori la standurile Centrului Cultural
din Galaţi, în acordurile instrumentelor populare
tradiţionale mânuite de tânăra artistă Anişoara
Negură (diverse fluiere, caval etc.).
Un alt eveniment al festivalului - simpozionul
cu tema „Zilele dialogului cultural Ucraina - România”
axat pe conservarea culturii etnice într-un oraş modern
şi contemporan, cum ar fi Odessa. Au participat
cercetători în domeniul culturii, istorici, experţi şi
reprezentanţi ai culturii etnice a diferitelor comunităţi
etnice, iar principalele probleme discutate au făcut
referire la identitate culturală şi diversitate etnică dar
şi identificarea măsurilor pentru păstrarea culturii şi
tradiţiile specifice fiecărei etnii. (Din presa gălăţeană http://dunareadejos.blogspot.com/)

5

Cronici culturale gălăţene
NR.117

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

MMXI

Ecouri la Festivalul de Film 2011

6

Interviu cu Ioan Cărmăzan
Autor:Victor Cilincă
Prezent la ediţia din acest an a festivalului de film
gălăţean, pe care l-a iniţiat, regizorul Ioan Cărmăzan
(foto 1) a venit cu două filme. Am avut ocazia să discutăm,
înaintea apariţiei spectatorilor, pe marginea cinematografiei
actuale. Regizorul, care a lucrat constant, şi înainte, şi
după Revoluţie, şi-a început cariera în ‘71, cu o diplomă…
în matematică, la Universitatea Timişoara. În ‘78 termină
IATC I.L.Caragiale din Bucureşti şi devine regizor.
A fost profesor de regie film la Universitatea „Titu
Maiorescu”, director artistic la departamentul divertisment
al TVR, director general la studioul „Sahiafilm”, profesor
regie film la Univer sitatea de artă Mediapr o şi
Universitatea Hyperion.
A regizat 11 filme de lung metraj, începând cu 1982
şi terminând, fără să fie însă şi cel din urmă film, cu „Oul
de cuc”, anul trecut.
A fost scenarist la 5 filme, unele proprii, începând cu
un film de cinematecă, „Ţapinarii”, pe care l-a regizat în
1982, şi continuând cu „Orient Express”, semnat acum
câţiva ani de Sergiu Nicolaescu, cu „Dracula the Impaler”
etc.
foto 3

Reporter: Sunteţi de multă vreme prietenul
Galaţiului, pentru care aţi inventat acest festival de film
care face interesant oraşul nostru şi pentru lumea
cinematografiei. Ca regizor, nu aveţi nevoie de prezentare.

foto 4

foto 1

Aţi început sănătos, fără concesii, înainte de 1989, cu
„Ţapinarii”…
Ioan Cărmăzan: Da, e un film care la ora asta e
postat pe YouTube; l-a postat Uniunea Ziariştilor Liberi
din România. Am avut şi o surpriză: am mers la Timişoara
unde trebuia să dau un interviu şi cel care a venit să-mi ia
interviul mi-a zis că este emoţionat, că în noaptea
precedentă văzuse filmul pe YouTube. Şi eu am întrebat:
cum? Pentru că în general pe YouTube lucrurile sunt
mărunte, or „Ţapinarii” are o oră şi 24 de minute. Dar
îmi face plăcere că sunt multe vizualizări şi lumea se duce
să-l vadă.
Reporter: Filmul
a stârnit interes…
Ioan Cărmăzan:
E adevărat, la vremea
lui, filmul a avut un ecou
extrem de pozitiv
în tot ceea ce însemna
mediu
cultural,
cinematografic. A fost
primul meu film. Era o
perioadă în care era
foarte greu. „Ţapinarii”
a fost opţiunea mea
personală. Al doilea film
a fost „Lişca” şi era
opţinea (şi scenariul) lui
Fănuş Neagu. Mai mult
s-a bătut Fănuş pentru
scenariu, eu am devenit
partener cu el…
Al treilea film,
„Sania albastră”, este

foto 3
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tot opera lui Fănuş Neagu, care tot căuta un regizor până la urmă s-a oprit la mine. La vremea respectivă a
avut mare succes, în sensul că a făcut 3 milioane de
spectatori. Şi să ştiţi că nu a dus nimeni nici soldaţii la
film, nici nu a adus public cu forţa.
Reporter: Aţi avut probleme cu cenzura?
Ioan Cărmăzan: Este un film care a câştigat foarte
tare în mediul studenţesc, pentru că era un fim cu tineri,
în care nu era nimic politizat! Şi totuşi, la vizionare (de
către organele de propagandă) am avut probleme, drept
pentru care a trebuit să pună foarte multă muzică. Şi
s-au pus vreo 10 melodii.
A fost de fapt primul videoclip de lungmetraj
românesc, făcut „avant la lettre”. La vremea aceea era
o mare onoare să ţi se dea filmul pe 2 ianuarie la
Televiziunea naţională şi
Tudor Vornicu, la care eu am
debutat cu un scurt metraj în
emisiunea „De la A la infinit”,
l-a dat pe 2 ianuarie. Era şi o
mare onoare… bănească,
pentru că televiziunea mai
plătea o dată regia filmului.
(...) Anecdotele din jurul
filmului „Sania albastră”
(prezentat în festival la Galaţi)
sunt următoarele: la un
moment dat, erau Serbările
zăpezii, undeva la Câmpulung
Muscel. Producător era
Dumitru Fernoagă, care mia zis: „Te duci şi primele secvenţe încep cu mulţimea de
tineri care participă la serbări”. Eu aveam în film nişte
costume care la vremea aceea, acum 20 de ani (1987,
n.red.), erau extrem de futuriste; abia acum sunt reale –
roz, bleu… M-am dus cu echipa la Câmpulung şi am
dormit cu paltoanele pe noi într-un hotel complet neîncălzit.
Aveam trei camere de filmat în gară. I-am strecurat în
lume pe cei doi actori îmbrăcaţi mai colorat, cu gândul ca
ei
să
coboar e
primii
din
tren
şi
m-am trezit că din tren coboară două sute de paltonari
îmbrăcaţi în paltoane negre! Deci totul era negru şi
cenuşiu. După care am filmat pe pârtie, unde iar era o
coloană de negru şi cenuşiu şi singurul lucru interesant Cristian Ţopescu transmitea de la acele serbări ale zăpezii
- era că se filma o secvenţă din „Sania albastră”, acesta
era clou-ul acelor serbări…
Reporter: Măcar a fost un film fără riscuri
politice…
Ioan Cărmăzan: Ba, când i-am arătat materialul
filmat lui Fernoagă, a zis: „Nu!” Ulterior, am improvizat
aşa cum am crezut eu. Filmul nu avea absolut nimic politic
care ar fi putut să-i deranjeze pe comunişti şi totuşi
Fernoagă mi-a zis: „O să mă dea afară pentru filmul tău!”
„Da’ ce-am făcut?” Era doar o poveste cu o fată care

caută un băiat… Şi atunci s-a luat decizia să pună el
foarte multă muzică. Eu m-am enervat şi i-am zis: „Luaţi
o foarfecă, tăiaţi-l şi vindeţi bucăţi pentru turişti!” Pentru
că, într-adevăr, peisajul e foarte frumos… Până la urmă
a băgat melodiile…
Reporter: Dar aţi avut succes la public!
Ioan Cărmăzan: Într-adevăr, m-am plimbat ca
ţăranul acela din Moromeţii prin centrul Bucureştiului şi
am văzut în faţă la Scala cozi ca la carne: erau la filmul
meu „Sania albastră”.
N-am avut foarte mulţi spectatori însă la „Ţapinarii”,
care a fost un film apreciat de critică şi de oamenii din
cultură, dar în sală erau trei spectatori! Ulterior, după
’89, la Chişinău erau sălile pline şi se plângea în sală, dar
asta e altă poveste.
Reporter: Îmi
spuneaţi că nici nu
v-aţi mai recunoscut
filmul cu atâţia
spectatori în sală.
Ioan Cărmăzan:
Da… Aş vrea să
înţelegeţi că l-am făcut
cu mare bucurie. Sunt
un om care îşi iubeşte
meseria. Dar, după ce
făcusem „Ţapinarii”,
făcusem „Lişca”,
fusesem în festival la
Tokyo, ajunsesem în
finala Festivalului
Tinerilor Regizori, cu „Lişca”, am picat pentru că aveam
efluvii de verde în imagini (verdele era văzut în epocă
drept o posibilă aluzie la culoarea uniformelor legionarilor,
n.red.)…
Reporter: În comunism, puteai risca politic şi
fără să ştii?
Ioan Cărmăzan: Venise selecţionerul de la Cannes
să ducă „Ţapinarii” acolo şi am stat două zile cu prietenii
mei la Athenee Palace şi nu-mi găseam filmul! Şi după
ce a plecat Pierre Henri Deleau (fondator de festivaluri,
30 de ani selecţioner pentru Cannes, n.red.), Fernoagă
m-a chemat şi mi-a zis: „Uite, filmul e închis aici, în cutie.
Dacă le arătai filmul, te arestau, eşti un bou!”. Deci,
dintr-o dată, m-am trezit că fac o comedioară. Şi la
vremea aceea am fost crescuţi în ideea că trebuie să fim
geniali. Nimeni nu m-a învăţat că e o profesie şi eu trebuie
să fac această profesie în mod onest şi că uneori faci
filme intelectualiste, de artă, dar că poţi să faci şi filme la
fel de cinstite, pentru public. „Sania albastră” este un
film cinstit, făcut pentru public. Şi îmi dau seama acum
că este chiar foarte bine făcut…
Reporter: Sunteţi profesor de Cinematografie,
aţi făcut mult film înainte de 1989, dar şi mult film
după opt producţii!… Aţi simţit nevoia să schimbaţi
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registrul pentru că s-a schimbat, probabil, publicul? Scriitorii
deja au schimbat scriitura…
Ioan Cărmăzan: Eu nu ştiu dacă după ´89 mai avem un public
pentru film, pentru că totul o luase razna, iar tentaţia mea şi a
tuturor cineaştilor era: de-acum înainte suntem liberi şi-o să
reinventăm tot! Nu ştiu ce-am reinventat, habar n-am!
Eu am făcut „Raport despre starea naţiunii”, primul film (după
Revoluţie, de fapt al doilea, în 2004) în care încercam să mă lupt
cu himerele securiste din capul meu şi din capul fiecăruia care a
trăit povestea aceea infernală în care în fiecare familie trebuia să
fie unul care să te pârască şi aşa mai departe. La un moment dat
mi-am dat seama că am epuizat subiectul, după care m-am dus
uşor spre mahala, ceea ce nu era pe sufletul meu. Apoi am oscilat
şi am făcut nişte filme la comandă, în sensul că producătorul a
câştigat concursul şi a venit la mine şi a zis: „Poţi să faci filmul
acesta, ca regizor?” Am luat, am citit. Unul dintre filme, de exemplu,
am spus că-l fac dacă rescriu eu scenariul. Şi l-am rescris. După
1989 nu-mi dau seama ce s-a întâmplat…
Reporter: Mă gândesc şi la o altă respiraţie: între
generaţiile, să zicem, Bondarciuc, Wajda, Tarkovski, De
Sica, Fellini şi, să zicem, generaţia Tarantino sunt alte
moduri de exprimare…
Ioan Cărmăzan: Sunt foarte mulţi oameni acum care îl
contestă pe Tarkovski. Sunt foarte mulţi oameni care îl înjură,
nu-l mai suportă. E o poveste foarte complicată şi cu Tarkovski:
toată generaţia mea a crescut sub pălăria lui, la poala lui. Mie mi
s-a schimbat destinul în momentul în care am văzut „Andrei
Rubliov”… Şi în momentul în care am văzut „Copilăria lui Ivan”,
dar când am văzut „Rubliov” mi s-a schimbat percepţia asupra
lumii, am luat-o pe un alt drum! Dar, în acelaşi timp, „profesorul”
meu a fost Andrzej Wajda: eu am văzut toate filmele lui Wajda în
masa de montaj.
Reporter: Şi cum aţi avut ocazia asta?
Ioan Cărmăzan: Păi, erau doi proiecţionişti la noi: nea Ioniţă şi
nea Picaj; i se spunea aşa pentru că, atunci când bea, cădea în
cap. Şi atunci eu cumpăram o votcă şi ceream filmul. Şi ceream
cheia de la masa de montaj. Şi împreună cu Sandu Dabija, care
este regizor de teatru, ne băgam în masă, cu scenariul lângă noi care se publica în caietele de documentare - şi cu filmul. Şi luam
filmul şi cred că şcoala ne-am făcut-o acolo. Eu l-am avut profesor
pe Vitanidis, de la care am învăţat ceva fundamental: să iubesc
filmul. Faptul că el povestea despre film şi filmul era viaţa lui,
mi-a transmis mie această idee că e bine, dacă intri în profesia
asta, să iubeşti cu toată fiinţa ta şi acel lucru să fie calea ta. Şi
într-adevăr, calea mea a fost filmul. Că acum scriu proză şi am
publicat mai multe cărţi şi la ora asta poate unii zic că sunt mai
mult scriitor decât regizor, nici nu are importanţă. Alţii spun că
sunt mai bun profesor şi decât scriitor şi decât regizor, că toţi
studenţii mei sunt foarte buni. Lumii îi place să zică, îi place să dea
cu piatra, dar să ştiţi că niciodată nu se dă cu piatra într-un măr
care n-are mere.

Katia
Nanu

Cineva încerca să-mi explice că Barbu Nemţeanu
a fost înţeles greşit atunci când a pus pe fruntea
Galaţilor pecetea de „cumplit oraş de negustori,”
folosită acum drept literă de lege, indiferent de
probleme urbei. Nu oraşul, ci negustorii şi inapetenţa
lor pentru cultură i-ar fi trezit mânia poetului.
Povestea, ca orice poveste, are însă explicaţiile ei,
teribil de clare şi care justifică nu doar versurile, ci şi
senzaţia apăsătoare de înstrăinare a poetului în
mijlocul comunităţii unde vieţuieşte. Vă recomand
pentru atentă documentare articolul Violetei Ionescu
din revista Ecoul, „Cum să scapi de o pecete”. N-o să
intru în amănunte, pe care le găsiţi puse la dispoziţie
de autoarea menţionată, după o temeinică
documentare.
Voi spune doar că, la începutul secolului trecut,
în oraşul de la Dunăre s-au sinucis cinci poeţi, din
varii motive, în varii feluri, lucru care a atras supărarea
lui Nemţeanu, pe numele său adevărat Benjamin
Deutsch, plecat şi el dintre cei vii în floarea vârstei,
din cauza tuberculozei. La 1900, să te arunci în faţa
trenului sau să îţi tragi un glonte în cap nu şoca mai
puţin comunitatea decât astăzi. Moartea, la tinereţe,
violentă şi autoprovocată, nu are cum să treacă
neobservată. Aşa că Barbu Nemţeanu a scris „Galaţii,
oraş cumplit de negustori/ La tine stă poetul ca’n
Sodoma...” Şi nu a fost singurul pornit împotriva
oraşului. Emil Maur, tot un poet gălăţean, se revoltă
împotriva oraşului care îşi omoară poeţii, „Galaţi, tu
n-ai nimic înalt şi sfânt!…/ Sărac în inimi, suflete şi
glorii!…/ Oraş în care banii totul sânt/ Mamonii tăi
nu pot simţi fiorii...”
Demonii lăcomiei par să devină astfel, pentru
un secol şi mai bine, cârmuitorii oraşului. Iar pecetea
se imprimă, şi din cauza neştiinţei, pe fruntea urbei,
ca un semn din naştere. Numai că o comunitate nu e
neapărat egală cu actele membrilor săi în timp şi spaţiu.
Gălăţenii au ridicat primii din ţară o statuie Poetului
nepereche, huliţii negustori au pus umărul la multe
dintre actele de cultură iniţiate în urbe. Evident, un
poet, fie el născut şi trăitor la Galaţi sau aiurea, în
lumea largă, stă emoţional deasupra negustoriei, deşi
istoria ne-a demonstrat deseori cât de bine putea să
cânte la curţile negustorilor. Să nu ne ascundem după
deget, banul, cu sau fără miros, a ridicat catedrale, a
reunit capodopere în colecţii fabuloase şi a tezaurizat
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În căutarea negustorilor cu ştaif
slove celebre. Micimea gândului colectiv că un oraş comercial nu
poate fi preocupat de cultură ţine însă de necunoaşterea noastră, de
faptul că nu ştim să ne valorificăm pozitiv istoria şi să o predăm
contemporanilor. Mai ales celor tineri.
Noi ne-am asumat, dacă se poate spune aşa, stigmatul. Şi l-am
perpetuat spre folosinţă repetată, ca mod de existenţă. Ne-am situat
comod într-o zonă gri, de adunătură eterogenă, caracterizată mai
curând de mişcarea banului decât de mişcările culturale.
De ce a încremenit Galaţiul în formula aceasta de târg, unde
până şi neguţătorii se tem să-şi depăşească acum asumata condiţie
de modeşti afacerişti? Şi asta nu de ieri, de azi, ci de decenii...
Poate pentru că târgul s-a populat de-a lungul unor întunecate
decenii cu lume pestriţă, adunătură, dezrădăcinaţi care şi-au tot căutat
locul şi rostul. Sau din cauza colosului siderurgic, ce a nivelat
aspiraţiile, dar şi realizările doar la un nivel mediu? Niciuna dintre
teorii nu pare suficient de bine argumentată. Ca peste tot în ţară sau
în lume, ca în toate timpurile, şi la Galaţi omul sfinţeşte şi a sfinţit
locul. Îmi amintesc spectacole strălucite în teatrele gălăţene cu numai
trei decenii în urmă. Actori minunaţi, voci extraordinare,
instrumentişti de prestigiu. Care au fost, au fermecat şi au plecat.
Ştiu profesori în faţa cărora mii de părinţi îşi mai scot încă pălăria,
plasticieni care pot expune lângă oricare dintre numele grele ale
Europei, actori dăruiţi cu talent, scriitori buni şi foarte buni. Şi
totuşi, oraşul acesta stă într-un nemeritat con de umbră, iar fiecare
victorie culturală, cât de mică, se obţine cu sânge. Pentru un eveniment
sau o reuşită în domeniul culturii, eforturile sunt uneori mai serioase,
la Galaţi, decât pentru a trece o lege prin Parlament. Şi umilinţele,
nemeritate. Un exemplu ar fi sediul, în sfârşit deschis, al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est ( nota redacţiei: a se vedea
albumul foto de pe coperta 3, cu imagini de la inaugurare), obţinut
după ani de solicitări, tergiversări, amânări, chiar ameninţări. În cele
din urmă, s-a obţinut un spaţiu într-o clădire care abia stă în picioare,
într-o stare de degradare greu de descris, care, amenajat prin
bunăvoinţa unor oameni cu bani, a devenit reprezentativ. Acum,
instituţia, pentru că Uniunea aceasta este, indiferent de părerea oricui,
o instituţie, are o adresă, un loc al ei. Deci, se poate. Asta nu înseamnă
că vor fi mai puţine reviste literare, pentru că nimeni nu va accepta
vreodată că nu contează numărul, ci calitatea acestora, nici nu este o
garanţie pentru buna înţelegere dintre autori. Dar piatra de temelie a
unei construcţii culturale a fost pusă. E meritul preşedintelui Uniunii,
Corneliu Antoniu. Poet. Ce-ar fi dacă acelaşi lucru s-ar întâmpla şi
pentru plasticieni? N-ar fi normal şi civilizat ca UAP să poată
organiza vernisajele plasticienilor gălăţeni într-o galerie de artă unde
să încapă mai mult de treizeci de persoane, şi acelea înghesuite bine?
Sau cum ar fi să existe şi la Galaţi o casă a cărţii, în care să se poată
face lansările? Nu la Biblioteca V.A.Urechia mă refer, instituţie absolut
respectabilă şi remarcabilă prin eforturile ei - cenaclu, editură, târguri
de carte, ci la o librărie...
De altfel, fiecare dintre instituţiile de cultură ale oraşului are
ceva de spus şi, de cele mai multe ori, o spune bine, cu instrumentele
unui profesionalism destul de puţin cunoscut şi promovat. Şi asta
nu în faţa publicului, deja constant la fiecare teatru sau muzeu în
parte, ci în faţa celor care pretind că deţin pâinea şi cuţitul gestionării
banilor acestei comunităţi. Ei ar trebui să ştie şi cum să-i folosească.
Au aceşti lideri aplecare sau drag pentru cultură? Îi numeri pe degete
la un festival de teatru, sau la un vernisaj. Timpul lor pentru bucuria
minţii sau încântarea ochiului este aproape întotdeauna insuficient.
Oamenii aceştia nu sfinţesc nici locul pe care l-au câştigat în fruntea
urbei, nici locul numit Galaţi. Pentru ei cultura în întregul ei, şi
fiecare astfel de eveniment în parte, este doar o pierdere de vreme.
Identitatea acestui mal de Dunăre este convertibilă doar în venitul
pe cap de locuitor, dacă se poate în primul rând venitul propriu.

Între găurile care se cască la tot pasul, surpând picioarele oraşului,
criza care înmormântează bătrânii în case şi trimite tinerii să bejănească
prin Europa, gălăţenii au ajuns şi ei să poarte din ce în ce mai rar grija
culturii. Şi cine să le mai aducă aminte care le sunt poeţii?
Ca să ieşim din conul de umbră în care singuri ne-am ascuns ar
trebui să ne reinventăm o identitate pierdută. Să ne redescoperim
valorile şi să le cultivăm. Cu suportabile sacrificii materiale, dar cu
eforturi pe care prea puţini sunt dispuşi să le facă.
Ne plângem că tinerii umplu până la refuz discotecile şi nu
cunosc decât drumul către Faleză. Le-am oferit altceva? Câte
indicatoare trimit spre teatre sau muzee şi pe câte panouri aţi văzut
scris numele sculptorilor care au dăruit Galaţiului lucrările de pe Faleză?
Tabăra de sculptură în metal este unica de acest gen pe cursul Dunării.
Cum o folosim? Cad clădirile de patrimoniu de pe Domnească, aşa
cum au căzut şi mulţi dintre teii bulevardului şi paragina lor nu produce
dureri de cap. Istoria acestui oraş pare să fi rămas doar în cărţile
regretatului Paul Păltănea. Până şi apariţia lor pare astăzi un mic
miracol. Iar lectura lor nu este îndeletnicirea preferată a celor ce-i
reprezintă pe gălăţeni.
Şi iar ne întoarcem la cumplitul târg. Nu aşezarea, ci oamenii
şi-au sacrificat poeţii. Pentru că numai oamenii pot fi cu adevărat
cumpliţi. În inconştienţa lor, trec pe lângă lucruri, imaginându-şi că
aceastea li se cuvin, se supun, sunt accesoriile unui timp personal
triumfal. Palatul Gheorghiu, din centru, a privit însă, vertical, câteva
generaţii de trecători. Oamenii se duc, se pulverizează în vieţi scurte,
de prea multe ori efemere, pe când clădirile rezistă. Ca şi cărţile,
tablourile, statuile... Martor poate fi pictorul Nicolae Mantu, trecut
între îngeri, care-şi zideşte însă, prin tablourile rămase, nemurirea.
Muzeul lui e, totuşi, o perpetuă încercare eşuată la Galaţi de mai
multe decenii.
Cum spuneam, lucrurile nu au la noi ritmul firesc al unui loc în
care negustoria să capete ştaif, să se şcolească şi să prindă drag de
rafinatele bucurii ale vieţii. Ochiul care să vadă, urechea pentru armonie
şi mâna pentru răsfoit carte, măruntele pauze de reflecţie, şcoala
minţii şi nevoia bunelor maniere lipsesc. Ne-am asumat stigmatul şi îl
purtăm triumfal către niciunde. Atâtea lucruri, binecuvântate cu har,
costă puţin şi aduc mult. Înţelepciunea şi respectul pentru cultură
sunt vecine cu bunăstarea şi liniştea interioară. Ori, noi trăim într-un
vacarm de pofte imediate şi de orgolii prosteşti. Cultura civilizează.
E un pericol? Se teme cineva, la Galaţi, că oamenii îşi vor cunoaşte
trecutul şi vor fi mândri de el? Că mergând la teatru, la un concert sau
expoziţie, cumpărând o carte sau admirând o statuie vor fi gălăţenii
mai puţin nefericiţi şi trişti? E mai simplu să capete obişnuinţa traiului
monoton într-un târg amorf şi să fie, astfel, mai uşor manevrabili?
Şi pentru că vorbeam despre statui, am văzut zilele trecute
statuia lui I.C Brătianu de la Faleză. Din 1992, când a fost repusă pe
soclu, arată, autoritar, cu mâna întinsă, către acelaşi loc. Însă, doar de
câteva luni, de jur împrejurul soclului sunt şanţuri periculoase până şi
pentru statui. Stăm încă sub ameninţarea stigmatului pus de Barbu
Nemţeanu pe frontispiciul târgului care-şi omoară poeţii, sau suntem
doar robii propriei noastre neputinţe?
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Cuburi pentru prieteni
10

Angela Ribinciuc
Cineva
Atât de puţin ne trebuie să transformăm lacrima în
zâmbet. E suficient să ştim că există cineva căruia îi pasă
de liniştea noastră, să ne amintim că există un mâine mai
bun decât acest azi discutabil.
Nu poate fi mereu soare. Dar putem păstra în inima
noastră căldura şi lumina razelor lui, pentru clipele în
care nu ştim de unde vine întunericul. Nu putem fi mereu
veseli. Am uita cât de mult preţuieşte surâsul şi am fi,
poate, tentaţi să credem că ni se cuvine.
Atât de puţin ne trebuie să redevenim optimişti.
Glasul de care avem nevoie, pentru a ne aminti cât de
puternici suntem, îl regăsim în noi. De fiecare dată.
O zi
Există o zi din an pe care o numim a noastră. Specială
în măsura în care suntem dispuşi să o simţim aşa. Fiecare
ştie cel mai bine ce i-ar plăcea să facă într-o asemenea
zi, cu cine să împartă bucuria că s-a născut.
Poţi fi singur şi să nu te simţi părăsit sau poţi fi
înconjurat de prieteni şi, totuşi, singur. Poţi să nu-ţi doreşti
nimic şi să simţi că ai totul sau poţi să ai oricât de mult şi
să nu fii mulţumit.
Cel mai frumos e atunci când, dincolo de cuvinte
poate stângace sau de formule de împrumut, vezi în ochii
celor dragi bucuria de a te şti lângă ei. Atunci simţi că,
deşi ţi-au rămas atâtea de făcut, te-ai născut pentru a
împlini ceea ce nimeni nu ar fi putut să facă mai bine
decât tine.
Minutul
Minutul nostru. Clipele în
care dorul nu mai doare, iar ochii
văd ceea ce până atunci doar au
visat şi au sperat că vor afla.
Minutul pentru care merită să
aşteptăm oricât; reperul până la

care ne dozăm răbdarea şi încrederea, fără să ne
întrebăm ce va fi dincolo pentru că, oricum, ceea ce
trebuie să vină va veni.
Oameni
Oameni care vin în viaţa noastră. Firesc, atunci când
e timpul. Greşim aşteptând de la ei mai mult decât ar
trebui. Oameni care pleacă. Luând cu ei toate
promisiunile nefăcute, toate întâmplările şi lucrurile
cărora nu le-a mai venit timpul. Suntem, pe rând, în
postura celui care vine şi a celui care pleacă din viaţa
cuiva. Nimic nu se opreşte şi nu rămâne cum a fost.
Oricât am vrea să-i oprim pe cei care pleacă, oricât am
încerca să-i chemăm pe cei care nu mai vin...
Străini
Cineva mi-a spus: atât timp cât am ceva de făcut,
mi-e bine. Cum stau, încep să mă încolţească gândurile
negre. Să fie munca refugiul în care încercăm să ne
ascundem de noi? Cât am rezista fără să facem nimic?

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

NR.117

Până la ce punct timpul nostru ne aparţine?
Poate că, din când în când, ar trebui să ne
reevaluăm priorităţile. Câţi suportăm măcar
ideea de singurătate?
În fiecare zi, ar trebui să găsim timp pentru
noi şi abia apoi timp pentru ceilalţi. Astfel, nu
am mai fi atât de străini faţă de noi înşine.

11
n-ar strica să iau cu mine o umbrelă pentru
ziua care va veni.

Aşteptări

Lumea

Nimic nu ţine o veşnicie. Nici lucrurile
Aştepţi de undeva un cuvânt, un gest, un
bune din viaţa noastră, nici celelalte, care ne
semn. În acelaşi timp primeşti, de altundeva,
dau atâta bătaie de cap. Totul se mişcă; astăzi
mult mai mult, însă nu te poţi bucura deplin, la
mai mult decât ieri şi, totuşi, insesizabil.
gândul că nu vine de la cine ai fi vrut. Rămâi cu
Paradoxul marilor schimbări îl constituie
o umbră amară. Apoi, după un timp, înţelegi
faptul că nu putem conştientiza când se
că ceea ce ai primit însemna foarte mult, că
produce adaptarea. Momentul exact nu-l
de fapt eşti un norocos, dar nu ai ştiut să-l
poate nimeni localiza. Trăind din plin, clipă
preţuieşti, la momentul potrivit, pe cel ce merita.
de clipă, nu-ţi propui să devii alt om, ci doar să poţi face
Şi din nou ai sentimentul că nu e drept, că ai greşit. Viaţa faţă. Cu ochii deschişi, iei aminte, atât cât poţi cuprinde
merge mai departe. Istoria se repetă: se-ntâmplă să ai, despre lumea care este şi a ta.
încă o dată, aşteptări prea mari faţă de oameni prea
mici şi viceversa.
Răgaz
De nicăieri, din nici o carte nu înveţi cât şi când
să-ţi drămuieşti încrederea. Asta o afli singur, cu timpul.
Culorile toamnei sunt reflectări cromatice ale
sentimentelor. Natura face parte din viaţa noastră,
Personaje
indiferent că realizăm sau nu acest lucru.
Astăzi, ochii mei s-au bucurat. Mi-am oferit răgazul
Avem nevoie să ştim că, dacă mâine n-am mai fi, de a privi în jur, amintindu-mi că orice dar, dacă nu ştii
cineva ne-ar simţi lipsa. Ne imaginăm că fără ideile să îl preţuieşti la timp, mai târziu se duce.
noastre lumea ar fi mai săracă, iar fără zâmbetul nostru
Copacii, ca şi oamenii, au fiecare altă poveste. Primii
ziua ce vine ar fi mai tristă. Ne amăgim crezând că suntem o trăiesc în tăcere, dăruindu-ne prin culori înţelepciunea
centrul universului, că fără noi nimic n-ar mai fi la fel.
fiecărui anotimp. Noi, oamenii, nu numai că nu ne mai
Suntem cu adevărat doar personajele principale din facem măcar timp să-i privim, dar ne-am obişnuit să
viaţa noastră pe care ar trebui să avem grijă cum ne-o vorbim - uneori prea mult, chiar şi atunci când ochii
facem. Însă, furaţi de iluzii şi certitudini de-o clipă, risipim pricep mult mai bine.
timpul atât de preţios al vieţii noastre alergând de
colo-colo, plătind poliţe şi uzându-ne înainte de vreme.
La final am vrea să recuperăm, însă ştim că nu se poate.
Şi-atunci înţelegem că nici măcar rolului ce ni s-a
încredinţat la naştere - de a avea grijă de viaţa noastră,
n-am fost în stare să-i facem faţă aşa cum s-ar fi cuvenit.
Umbrela
Viaţa nu este decât un şir de zile ploioase, mi-ai
spus, amintindu-mi pentru ce au fost făcute umbrelele.
Pe moment, am fost tentată să-ţi răspund că nu mă tem
de ploaie şi că eu nu port umbrelă.
Dar mi-am amintit că sunt şi clipe când am avea
infinită nevoie ca unul dintre semenii noştri să ne primească
sub umbrela lui. Şi-atunci am tăcut, gândindu-mă că
NR.117
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despre fluturi

Andreea
Teliban

sunt o femeie goală într-un pat gol
trupul meu se vrea cald
câţi fluturi încap într-o
cameră de doi pe doi
toţi îmi caută pielea iar
aripile lor îmi lasă praf colorat pe spate
oricum ce-ai putea face cu trupul ăsta dezordonat care
cere lumină prezenţă tăcere cu limba căzută ca după război
cu privirea plecată cu toată goliciunea nesimţită

cineva ar trebui să poată deschide
ferestrele astea
cineva ar trebui să spună o rugăciune
pentru ca
zeul cel mare să ne ierte
să ne modeleze din nou şi de data asta
nu din pământ

printre fluturi
nimic
nu poate fi măsurat pur şi simplu
timpul să se ducă naibii de unde a venit

dar atâta linişte curată nu a mai fost între noi
niciodată

aerul e plin de praf
o respiraţie la câteva zile îmi este suficientă
tot la câteva zile mă uit la ceas şi
nimic nu se întâmplă
nimic

aşa cum fluturii nu-şi uită zborul
în viaţa de-o zi

trebuie să fac curat
trebuie să fac curat neapărat
cine a blocat de fapt ferestrele
de ceva vreme nu am mai văzut decât nori
zeul cel mare a tras cortina peste noi
nori negri nori grei
şi atâta praf între ei
şi e atâta primăvară între patru pereţi
aproape că mă simt vinovată pentru
ultima amintire pe care o am de afară şi
nici măcar nu ştiu dacă e
ultima sau cea mai frumoasă
tocmai îţi învinsesei teama de fluturi
teama ţinutului de mână şi
toate celelalte temeri ce te ţineau departe
te dusesem în locul în care
nu era nici o specie de orătanie înaripată
ţi-am spus că
este singurul loc fără praf din tot oraşul haide să respirăm
împreună să înghiţim lumea să tragem păcatele pe nas
te priveam în ochi şi
nu ştiam dacă tu vezi prin mine sau
eşti acolo
îţi tremura buza de jos ca şi când
ai fi vrut să-mi spui ceva
ceva frumos sper
dar atâta linişte curată nu a mai fost între noi
niciodată

MMXI

să nu uiţi pentru ce te-ai tuns

să nu uiţi pentru ce ai suportat
batjocorele copiilor şi privirile compătimitoare
când
cu capul sus
vindecată
ţi-ai purtat libertatea ca pe o trenă
prin locuri lumeşti
bărbatul-cancer nu-ţi poate oferi decât
dragoste canceroasă şi
tu
continui să-1 întâmpini cu
pieptul înainte
zâmbet gingaş
eşti un kamikaze naiv
din câte ţi-a scris ar trebui să ştii că
nu există poezie de dragoste
doar dragoste
nu există poezie
doar viaţă adevărată
nu poţi trăi sănătos printre litere
nu adormi
nu adormi din nou
vei uita totul şi pletele tale-ngropate
vor hrăni mătrăgune nu flori
nu adormi din nou acum când
bărbatul-cancer îţi dă târcoale
şi pentru că trăit-am sub pielea-ţi tânără
în toate anotimpurile tale
ştiu
că orice ţi-aş spune acum
nu va fi decât un
zumzăit de muscă deasupra cadavrului
NR.117
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Llelu Nicolae Vălăreanu
1.toamnă fără iluzii
trec vânturi prin sânge
păsările ciugulesc timpul
toamna coboară prin frunze
colorând sufletul sărac
cu triste îmbrătişări
pietrele respiră în striaţii
aerul umed de ploi
zidurile cu detalii baroce
din pieţele vieţii noastre
cheamă lumina între îngeri
noaptea fuge speriată
ca un soldat în tranşee
şi cheamă norocul
să tragă de sforile asfinţitului
întruparea în tăcere
crucea catedralei sparge norii
nicio ploaie nu va mai cerne iluzii
2.numai cocoşii de munte
Nu-ţi umple inima cu iubire femeie,
Sunt un castel şlefuit din gheaţă.
Priveşte cum mă ascund de căldură şi ploi,
cu tâmpla lipită de vârful muntelui.
Vântul mă acoperă cu ninsori în somn
şi după iarnă mă dezmorţesc topit sub piele,
gata de plecare pe văile timpului înapoi.
Sunt sortit să nu prind vreodată săniile,
caii iernii le duc fără mine-n câmpie.
Nu-ţi mai înghesui dorinţele în aşteptări,
lasă-le să zidească în tine cuvintele
şi cheamă-mă cu ele în noaptea dintre ani.
Nu-ţi răvăşi sufletul cu atâtea încercări,
iubirea mea există doar sub formă de lacrimă
şi-ţi curge în şiroaie pe sâni.
În afara pădurilor care urcă sub creste,
numai cocoşii de munte îţi cântă iubirea,
dosită de cetina verde.
3. Anotimpuri arse
când vom fi tot mai departe unul de celălalt
vom pune între noi cerul cu întrebări
partea mea va fi cât toate zilele
partea ta cât toate nopţile
la fiecare capăt
un anotimp diferit
şi fiecare îl va străbate pe jos
eu voi zidi o casă după soare
tu-ţi vei echilibra resursele
va fi greu

orice anotimp ars
ne va îmbogăţi cu alte întâmplări
până la momentul acela
când distanţele se vor topi
şi vom tăia din cerul prea mare
porţia noastră de suflet
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4.vreau să văd plecarea
Nu-mi acoperiţi ochii cu întuneric,
acoperiţi-i cu lumină!
Vreau să privesc în ochiul lui Dumnezeu;
să-l chem în interiorul sufletului,
cu cerul său cu tot,
să-l simt cum face paşi mărunţi
şi strânge din dinţi când nu-i convine.
Zideşte mereu cuvântul,
se plimbă ca un necunoscut,
prin locul păcatelor brute,
încercând nu să le ştergă,
ci să îndrepte filonul spre adevăr.
Cu fiecare gest, cu fiecare faptă,
pregăteşte călătoria din întuneric
spre lumea divină.
Nu-mi acoperiţi ochii cu moarte,
vreau să văd plecarea,
în tăcerea luminii.
6.Femeia pădurilor
În trupul femeii s-a cuibărit îndoiala,
din ochi enigmele-i curg în surâs de ape
şi braţele se alungesc în ramuri verzi,
într-un copac plecat pe drumuri
primăvara.
Sărutul ireal cât un oftat prelung
îşi ascunde în mine aşteptarea grea,
sânii ei plecaţi prin flori mângâiau aerul
şi se odihneau în palme umeziţi de rouă,
alunec în taina plăcerii de-a privi.
Niciodată râul, niciodată munţii,
doar drumurile printre arbori
căutau misterul.
Maiestoasă ca o floare de colţ dimineaţa
lăsa câte o şoaptă din întâmplare
mărturisindu-şi pădurilor norocul,
labirintul de plăceri al nopţii,
taina coapselor ei mângâiate de frunze.
Îndoiala din trupu-i fraged se dezvelea
în cabana de lemn din valea sălbatică
peste răşina brazilor, în sclipiri de stele.
Curgea învolburată pe trupul meu
şi râul de dragoste cădea de la înălţime
în cascada unde cu înfrigurare şi patimă,
redobândeam încrederea să o păstrez
în pădurile neîmblânzite de sentimente.
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Diana Marandici
14 „Atât de multsimt

încât din tălpilemele nu mairăsarcărări
cifemei care demoleazăoraşe”

Nuul
aînceputsămădoară, my lord
creşteîn mine o femeiealbă
caremă totîntreabă de cetoamna are crengileînfipte
decepleacăaceicocorisinguripecerulgurii
umeraşelegândurilorintrăîncarneafrumoasă
şicrescacumaltfeldintr-o jumătate de cocor
într-ojumătate de întrebare
***
selasă o mâzgăpepiele
înirişiităi
oaltăfemeiefluorescentă
îşiscoatelenjeria
minte
însărutându-te

uite
acumdouăiernicelemaifrumoasefemei
îşiinjectausufletul cu taxolînfundeni
ningeapotolit ele se îndepărtaugraţios
dincolo de viaţă cu o eleganţătăcută
fiecaresecundădevenea un anumitfel de
alasăurme de a scrie cu cretaînminţilealtora
aplecafrumosestemaimultdecât a învăţasătrăieşti
deatuncimăstrecorînalţioameni
crescînrădăcinilelorlăsândurme discrete de bulbi
albăstrui, cine ştie?

***
nuîmirăsturnafrunzele
toamnamăatingepeumeri
facaşacărări
***
nuul a începutsămădoară din nou
suntdoiindienimiciceîmiînroşescpielea
sesimte din capătulholului cum
măstrăduiescsăzâmbesc
în stern o bucată din tine coasecelulele
întreelespirală
îmiastupăplămânii
poemulmărespiră
Ifollowrivers
încerc
săcuprind
un bărbat
careştie
cumintrăîn carne
cuvintele
***

здесь
ce am mai făcut
am luat un cuţit
şi am tăiat buruienile în inimă
stăteau să încolţească porumbeii nu se mai auzeau
cerul se desena numai cu stânga şi norii se iubeau într-o
măsură imposibilă într-un distih
ierburile toate urlau
părea că tot acest peisaj absurd săpa în oameni o grotă în
care aerul nu mai intra
stăteam ghemuiţi unu-ntr-altul
un mausoleu din care nu mai înfloreau copacii
în primăvara asta miezul pământului este mai putred
cică au îngropat mii de copii la poalele munţilor unde poezia
a tăcut
am vrut s-ascut cuţitul să fac o rană într-un loc în care
carnea nu se mai lipeşte de mine
să chem lupii am vrut
însă am auzit plânset mai pretutindeni
şi am tăcut.
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Radu – Ioan Dragomir
Pariu pe viaţa Galaţiului
(fragment)
Îmi spuneai: „Adio!” de fiecare dată când, temerară a furiei,
păşeai în afara micului apartament. Te întorceai spre
după-amiază să-mi rosteşti „La revedere!”, apoi nu te mai vedeam
deloc. Mâine va fi mai bine. O să plouă şi se va şterge totul.
Jocurile tale poate că mă împresurau odinioară, mă încremeneau
şi mă transformau într-o blândă himeră a zilelor de ieri sau
alaltăieri. Acum e mai bine. Ne vom uita şi vom înţepeni într-un
orăşel aglomerat de cocs şi dragoste aşa cum ne ştiam noi:
blânzi, plăpânzi, ademeniţi de infantilele certuri. Însă, fără astăzi,
degradarea nu va mai nutri niciun respiro, ci, dimpotrivă, se va
descleşta în arogantele peceţi ale adversităţii faţă de copilăria
nutrită undeva, în timpul în care gândeam cu adevărat matur.
S-au scurs şi-nainte şi-napoi etape ale trupului pe Dunăre.
Ne-am păcălit de prea mult ori, în zilele când fără niciun
sentiment rosteam acel pur „te iubesc!”, iar tu, în boemia atroce,
îţi aprindeai o ţigară, priveai spre fluviu cum se curma încet şi,
potrivindu-ţi masca iritării, îmi spuneai că nu vrei să mai auzi
niciodată de mine. Acea eternitate venită din gura unei
adolescente se deplasa rapid spre efemerul câtorva secunde.
Alungându-mă, vedeai cât eşti de singură; îţi lipsea ceva al
tău, pe care-l proiectai, inocent, într-o altă poveste de dragoste
în care nu trecuseşi nici măcar casting-ul pentru un rol de
figurant. Să mă fi plimbat prin Eminescu, prin zidirile cernute de
atâţia paşi ai Grădinii Publice, prin exuberanţa unei grădini
botanice, insuficient scăldată în sângele atâtor buze muşcate,
ar fi însemnat declinul posesivităţii tale. Acum, când m-ai lăsat
fără vorbe în gură, ajung să urăsc fiecare clipă ruptă din frumosul
şi urâtul oraş. Uşa netrântită te face să pari că n-ai şti ce vrei de
fapt de la tine; acum intri, acum ieşi. Şi când mă gândesc, cât de
bine a putut să fie… Zborul tău s-a cufundat în catapeteasma
altor rute, oraşe, poteci, până când a părăsit tristeţea ţării. Te
salut de pe alte meleaguri, din aceeaşi casă, care se sprijină în
câţiva ţâţâni de uşă, monstruos cioplită. Suntem gene de
comunişti, iubito, şi înţelege-mă că de-acum eşti un substantiv
comun al statului pe care îl fondasem, fără PIB, fără lege, fără
economie, fără scârbă sau forţă între pereţii scorojiţi. Când te
iubeam eram săraci, când te urăsc mă îmbogăţesc cu fiecare
minut străpuns spre tine.
A crezut că, aprinzându-şi o ţigară, aprinde fitilul care-l va
propulsa pe străzile unde cu singuranţă o va întâlni. În planul
lui, ea era însoţită de mâini şi picioare, de trupuri învelite în
haine scumpe; nu aveau feţe, pentru că nimeni, niciodată, nu
se va ridica la cerinţele ei. Aruncă pachetul într-un colţ al
camerei, acolo unde zăcea neatins ultimul ei cadou, de la ea,
pentru el. Nu l-a deschis niciodată, conştientizând că se află o
sticlă de băutură, un pistol şi o scrisoare de adio. S-a întins,
iarăşi pe aşternuturi, încercând să-şi potolească arşiţa gâtului.
În seara aceea, când lampadarele se vor stinge, urma să o înşele.
Oraşul era o trădare lipsită de margini, care, firav, îl îndemna să
se poleiască în răutăţile unor moravuri ieftine. Mirosul de ars
ce învălui apartamentul se înfiltră şi în trupul lui, pişcându-l şi
grăbindu-i dorinţa de evadare. Tropotul gândacilor, zdruncinând
parchetul, îl înspăimânta. Şi-ar fi imaginat un lagăr, în care oamenii

sunt ciopârţiţi de bâte, de injurii, de scuipături,
redând chinul unui Iisus exponenţial, decât
să audă hârşâitul supărător al vietăţilor ce
rodeau picioarele patului, zgâlţâiau în colţii lor,
învolburaţi de instinctul luptei pentru supremaţie, arcurile şi
salteaua, ca apoi să se urce pe trup, clănţănind ca într-un cimitir
înşiruit pe cadavre, şi să se apropie, atingându-şi picioruşele
fragile, de nestrămutatul triumf. Apele se întindeau dicolo de
pereţii blocului; îl chemau spre a renaşte. Se gândi că poate,
printre ele, o va regăsi, singură, făurindu-şi o insulă de larme,
de lacrimi, de păreri de rău. Se scutură de gândaci, pocnindu-i,
dintr-o lovitură de parchet; se avântă spre marginea pervazului.
Aruncă şi flori, ale căror aură viu colorată cădea în întunericul
acromatic al nopţii, şi ghivece pline de cenuşa ţigărilor, ca
întreaga vedere spre tumultul de ape să nu-i fie îngrădită de
naturi artificiale. Îngăimă două vorbe. Fabrica dinaintea blocului
gemea în sorbirea apelor. Se auzea lemnul cum pârâie şi se
prefigurează într-o corabie încoronată de pierzanie. Cu o
bubuitură pocni în adâncuri. Nimeni nu a sesizat golul. Luă
telefonul şi, tremurând, formă la repezeală un număr:
- Alo! Ştiu că suntem certaţi, dar Anna a dispărut.
Cum unde? Nu vezi cât potop se întinde afară? Ne vedem în
juma de oră la cafenea? Trebuie să mă plâng unuia care ştie
să mă asculte.
Doi bărbaţi nu vor şti niciodată unde se termină
măsura vorbelor unuia sau altuia, aşa că urmau să turuie ore în
şir despre nimicuri, iar Anna să se stingă, poate, în cavernele
oceanului ce începuse de câteva ore să amestece văzduhul cu
năclăita sa fiinţă. Într-o fracţiune de secundă, încăperea începu
să se petreacă pe sub amalgamul mistuitor de neputinţă,
încercuind în degradare septul din interiorul căruia o întreagă
lume încerca să se bifurce, să atingă un punct culminant faţă
de care disperarea pierderii să nu mai consemneze nicio
firimitură disgraţioasă. Nu vor cunoaşte niciodată pământul
iubirii, limanul unde scapără câte o rază atroce, încadrată fugitiv
printr-o cohortă de tei, dezrădăcinaţi, ce încep să curgă la vale
sau la deal, descriind, până la urmă, traiectoria pe care femeia o
acceptase, adoptând jongleria unei fiinţe întrepătrunse cu plasa
circului, plecat de atât de multă vreme din oraş. Acum ceştile
sunt pustii, vinul se lipeşte de sticlă, iar cei doi bărbaţi se
confruntă în scheme de sustragere a idealului. Încercănate,
oazele de viaţă, pândind în colţul camerei, le stârnesc mila celei
care nu mai este.
- Mişule, cred că voi înnebuni! Lipseşte şi, poate că mă
vei crede nebun, mă face şi pe mine să lipsesc!
- Abandoneaz-o, omule! Dă-mi pachetul de ţigări!
Mişu îi dădu pachetul. Prietenul începu să-l mototolească.
- Mişule! Nu eşti întreg la minte? Ştii cât m-a costat? Luând
resturile din mână, în speranţa că va reuşi să salveze ceva,
Victor îşi porni discursul:
- Acum ce-ai să-mi faci? Vei sări la gâtul meu să mă
sugrumi? Îmi vei da în cap? Gândeşte-te că şi Ăl-de-Sus, ţi-a
jucat o asemenea festă! Crezi că te poţi duce la el să-ţi înfăşori
braţele pe după trupul său, ca să-l sufoci? Crezi că-l poţi omorî,
înjunghiindu-l?
- Anna nu e moartă! Ştiu că nu e moartă!
Premiul revistei „Dunărea de Jos” la concursul
organizat de către Biblioteca V.A.Urechia pentru elevi şi
liceeni (Festivalul Cărţii Axis libri 2011)
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Violeta
Ionescu
16

Dacă nu vrei să bată vântul...
Burduşit cu toată ştiinţa predecesorilor săi,
concentrată în talismane şi formule sacre, magul chaldeean
cu faimă de mare înţelept, care intră într-o zi în
cubiculum-ul lui Diocletianus, nu prea părea în toate minţile.
Fusese cules dintre ruinele Babilonului, îl găsiseră într-una
din galeriile „Oraşului blestemat” care demult nu mai trăia
la suprafaţă. Un visător care îşi părăsise pământul fertil din
Media, dăruit cu cereale, podgorii şi păşuni verzi, pentru a
se întoarce în locul sterp al vechiului omphalus, în jurul
căruia, după cum el însuşi spunea: „stelele nu trebuie lăsate
să se învârtească singure, ca nişte corbi în jurul
unui stârv”...
Se înfăşura în veşminte de mătase verde, pictate
cu semne cabalistice. Barba sură răspândea în jur un miros
dulceag-acrişor de şofran. Faţa prelungă, ascetică, cu
sprâncene boltite, ca de templu, sub care ochii erau cuiburi
găzduind două păsări veşnic curioase. În mers, atingea uşor
cu toiagul său magic podeaua sau lucrurile pe lângă care
trecea, încercându-le sunetul.
De cum îşi făcu apariţia, ţinu să-i precizeze
Augustului:
- N-am venit aici să cercetez un împărat, ci „firul
de praf” desprins din măreţia Universului care întâmplător
poartă numele tău. Am venit să întreb acest Univers de ce,
după ce şi-a concentrat energiile ca să te creeze, încearcă
acum să te distrugă.
Diocletianus făcu ochii mari. Pentru prima dată,
după multe luni de zile, cineva dinafară îi atrăgea atenţia.
Ştia că vracii sunt de regulă nebuni, şarlatani ori proşti dar atenţie: din prostia lor se trece pe lumea cealaltă!
Obişnuia să observe feţele celor ce-i administrau
medicamente. Pe unii îi treceau sudorile. Dacă se nimerea
vreun sofist, nu puteai scoate nimic de la el, stătea ca sfinxul.
Magul acesta cu miros de şofran declara însă că nu a venit
pentru el, ci pentru... „firul de praf” din Univers rătăcit în
palatul din Nicomedia. Bună treabă!
„Voi pune să se scrie un tratat despre toţi cretinii
care m-au vizitat lunile astea. Dacă mai apuc”, gândi
Diocletianus, plictisit. Îl întrebă, totuşi:
- Poţi să mă vindeci?
- Pentru asta sunt aici, Luminăţia Ta.
- Rămâne să mă convingi... că numai pentru asta.
Şi magul pornit să întrebe, se puse pe întrebat.
Începu cu aerul înţepător din cameră. Găsi că mirodeniile
fumegânde miroseau prea greu, a mosc şi a tămâie proastă!
Cercetă calitatea uleiului care ardea mocnit în candele şi
pâlpâirea flăcării. Trecu la obiectele din imediata apropiere
a bolnavului: patul, masa, stilus-ul, pergamentul, scaunul,
talgerul, cana, oala de noapte... Se uita la ele cu o curiozitate
primitivă, le pipăia, le mirosea şi în final le atingea cu vârful
limbii, după care le arunca deoparte, nesatisfăcut. Nu erau
bune la nimic.
Mai interesat se arătă la bucătărie, acolo unde se
prepară - atenţie: nu hrana, ci „partea de Univers menită a

se uni zilnic cu trupul vătămat”! Privi cu luare aminte
domesticii care mişunau nestingheriţi prin palat şi prin
curţi şi le luă pulsul. Animalelor de casă şi celor din vivarium
le cercetă blana, ghearele, se uită să vadă ce au sub limbă
şi sub coadă. Slugilor - hainele, mâinile şi limba. Ceru să
fie dus până şi la subsol, în canalizare. „Întrebă” apoi
conductele de irigaţie care aduc lichidul pe care împăratul
nu „îl bea” pur şi simplu, ci „consumă partea sa din
apa cosmică”…
La sfârşit urcă pe cea mai înaltă terasă a palatului,
se căţără pe hornuri, îşi vârî capul înăuntru, apoi se
scutură de funingine şi stătu îndelung de vorbă cu răsăritul,
cu apusul, cu miază-ziua, cu miază-noaptea şi cu corpurile
bolţii cereşti.
Când îşi îndreptă din nou privirea vulturească în
jos, nu se opri la pământ, ci la focul din altare, unde stărui
asupra tăciunilor nestinşi.
La urmă de tot, se apropie şi de trupul divin care
zăcea de luni de zile îngropat în pernele umplute cu puf
de potârniche.
- Ce-ai aflat, magule?
- Că entitatea ta minusculă face într-adevăr parte
din mozaicul Marelui Univers.
- Ei nu mai spune! Şi cum arată... entitatea asta
a mea?
- Acum e ca tigrul acela, pe care îl ţii după gratii.
Dar, ai grijă Augustissime, şi cuştile au uşi!…
- Hm, ce bazaconii mai spui! Am auzit că te-ai suit
şi pe acoperiş. Ce-ai căutat acolo?
- Să văd punctele cardinale.
- Şi din ce parte îmi vine moartea?
- Dar cine vorbeşte despre moarte? Un halou
înconjoară Soarele, iar deschizătura lui este către
miază-zi. Se va porni dintr-acolo un vînt... Se apropie, îl
simt, mâine va fi aici.
- Cine?
- Vântul.
- Trebuie să fii ţâcnit de-a binelea! Ieşi afară şi
lasă-mă în pace! Îl prefer pe Caron. Cel puţin, el e cinstit.
- Dar nici eu nu mint, împărate. Mâine te
vei însănătoşi.
- Ce? Hei, gardă! Scoateţi-l de aici pe nătărăul ăsta,
că mă dau jos la el!
- Ssst! făcu „nătărăul”, apăsându-şi cu arătătorul
nasul coroiat. Dacă nu vrei să bată vântul, nu va bate.
Îl voi opri.
- Ce, ce ai zis?! bâigui Diocletianus, încremenit.
I se păru că nu auzise bine. Şi magul ăsta făcea parte din
fantasmele lui? Prin faţa ochilor înceţoşaţi începuseră
să-i fluture aripi albastre...
- Cine, cine eşti... tu? îl întrebă, ca pierdut. Şi
ce... ce zici c-ai văzut pe acoperişul ăla?
- Am văzut că Soarele a coborât, fără ca Luna
să-l urmeze. Ceea ce înseamnă că împăratul lumii va deveni
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peste noapte… mai înţelept.
Diocletianus boţi cu putere mătasea care-l
acoperea. Ce vrea să spună nenorocitul ăsta? Cui slujeşte?
Cine l-a trimis? Cum adică „să nu-i urmeze”?! Cine „să
nu-i urmeze”? Şi cum să devină... mai înţelept? Aşteptă
să continue, dar magul tăcea.
- De ce taci? Vorbeşte odată!
- Răul nu este în tine. Este în anumite lucruri
care… nu că ţi-ar fi ostile, dar nici prea prielnice nu-ţi
sunt. Te vei însănătoşi, dar numai dacă faci ce spun eu.
Adică: vei stinge toate focurile şi fumurile care înghit aerul
din camerele tale; vei arunca salteaua de puf care-ţi înmoaie
oasele şi te vei întinde pe lemn; vei deschide larg ferestrele
să intre vântul sănătos de miază-zi şi vei dormi de azi înainte
în frig!
- Ai înnebunit?!
Ei, probabil că nu... era chiar nebun de tot, magul
ăsta. O fi văzut el ceva acolo, sus, pe acoperişul acela.
- Vrei să spui că de fapt eu nu sunt bolnav, că
boala e numai în mintea mea? A mai fost aici unul care
zicea că nu eu, ci spiritul meu are dureri de cap. Şi tu spui
la fel?
- Dacă spiritul tău ştie că eşti sănătos, nu are de ce
să te doară capul.
- Hm, aşa dar! Angulus, îşi strigă el, cubicularului,
faceţi tot ce vă spune! Tot nu foloseşte la nimic.
Duceţi-mă la baie, pe urmă stingeţi focul, aruncaţi salteaua
şi aerisiţi aici. Magule, poţi să pleci. Nu prea departe, însă.
În timp ce magul se retrăgea cu spatele spre ieşire,
Diocletianus închise ochii şi se lăsă purtat spre locul unde
i se făcea, de obicei, toaleta de seară.
Într-un târziu, simţind din plin aerul rece şi curat
al serii, se simţi mai uşurat şi aţipi din nou. Dar frica,
fantasmele, îndoielile, grijile, disperarea, reveneau. „Nu, nu
mai e nici o scăpare. Nici un mag de pe lumea asta, oricât
s-ar lăuda, nu mai poate face nimic”… Cortegiul funerar...
Discursul lui Galerius la căpătâiul lui… Lacrimile, zâmbetele,
plictiseala. Căscatul. Nerăbdarea! Şi un singur fir de
paianjen: speranţa că toate acestea nu se vor întâmpla…
chiar atât de curând.
Deschise iarăşi ochii. Era noapte, târziu. Îşi simţi
mâinile îngheţate. În cameră aerul se purificase, ca într-un
frigidarium. Oare zorii au de gând să mai vină? Ce destin
îi pregăteşte Fortuna? Ce a vrut să spună magul? Se
grăbeşte cumva Galerius?…
„Către care scop îţi călăuzeşti, Armentarius
(porecla lui Galerius), acţiunile tale? E o întrebare care trebuie
să înceapă şi să se sfârşească acum şi aici. Unde trăieşte
un Brutus, un Caesar trebuie să moară... Acesta e spectrul
Idelor lui Martie?... Ah, Armentarius, şi tu te grăbeşti...
Degeaba naşte căţeaua mai repede ca scroafa, dacă puii
ei sunt orbi... Nu ştiai asta? Te lupţi cu morile de vânt, ce
vrei tu să învingi nu se mai află acum la mine… Nu e
suficient că în numele meu îţi săvârşeşti mârşăviile? Prea
bine, curând le vei săvârşi în numele tău… Înşelătorul va
fi înşelat. Magul mi-a spus fără să vrea – chiar fără să
vrea? - că zeii vor să-mi ţin făgăduiala şi să abdic la sorocul
cuvenit. Ce bine ştiu zeii să poruncească potrivit necesităţilor
noastre! E cu putinţă să nu existe vicleni şi necredincioşi
în acest univers de mărimea unui imperiu? Nu e cu putinţă.

Atunci... rabdă sau fugi - ar zice Marcus Aurelius.
A pretinde să fii preţuit printre asemenea oameni e o
deşertăciune... În locul meu, africanul Severus n-ar fi
zăcut neputincios în pat, ci ar fi băut la masă din
tigvele învinşilor!”..
Nu, nu vroia să moară aşa, nu aici şi nu acum.
Nu înfrânt! Un împărat trebuie să piară sănătos, pe câmpul
de luptă! Ce luptă mai e şi asta, în care cămaşa udă te
apasă ca o armură?
„N-am sfârşit sub pumnal, nici sub cal, nu m-a
răpus ciuma, nu m-a nimerit săgeata, nici trăznetul.
Oracolul de la Didymos mi-a prezis că voi muri de
indignare. Cel din Philae, că voi ajunge să văd
prăbuşindu-se meterezele ridicate de mine. Da, e drept să
pieri când nu mai poţi deosebi oamenii buni de cei răi!...
Doar Pithia din Delphi mi-a îngăduit să mor liniştit, în patul
meu, împăcat cu mine şi cu lumea. La Nemeea, pe un ton
mai dramatic mi s-a prezis că voi muri nebun. Voi bea oare
ellebor, licoare din iarba ceea care ia minţile?”
Niciun prezicător nu a pronunţat însă cuvântul
„Nicomedia”! E drept, nici „Salona” nu a fost pronunţat,
dar de ea oracolele n-au auzit încă.
„Mă apropii de ţărm şi văd cuiburile mele, alcionii
mei se pregătesc să-şi clocească ouăle. Ssst! Linişte! Pui
albi, pui moi, din ce în ce mai mulţi, mai… roz,
mai... pui”...
Sub pleoapele strânse, Fortuna râde şi-i întinde o
cursă. Nici urmă de alcioni. Cade. E pe fundul gropii.
Deasupra, frunziş putred şi câteva jivine, feţe îmbujorate,
îngrijorate îl pândesc, întind mâinile... sus, prea sus... ar
trebui... „Ah, nimeni nu ştie cum se împleteşte o scară de
mătase?”...
A dormit? A visat? Doar atlanţii dormeau fără
vise... Din fericire, în împărăţia lui Hades nimeni nu pleacă
să doarmă. Oare ce s-o fi petrecând dincolo de ziduri?
„Ce amărăciune... Asclepios spune că sănătatea
universului se desăvârşeşte prin leacuri amare. De ce te
temi, Armentarius, doar nimeni nu-i atât de prost să-şi
ucidă succesorul… Te înşeli sau eşti înşelat. Ţi-am garantat
succesiunea prin lege, nici eu, nici tu, niciunul dintre noi
nu avem interesul s-o încălcăm. Atunci, de cine te temi?
Am creat sistemul perfect. Perfecţiunea stârneşte invidii?
Invidia cui? A nemernicilor care nu pot să ne întreacă?
Prostii! Ah, prostule! Eşti un prost!”…
„Ce este un imperiu, o curte cu iepuri? Fiecare
roade ce i se dă ori ce apucă, iar când zboară schelăria o
zbughesc care-ncotro şi edificiul se prăbuşeşte în haos...
Mi i-ai lovit pe cei mai buni, ai găsit cum să-mi mături
Curtea de cei mai oneşti oameni pe care i-am avut! Ai vrut
să ţi-i pui pe ai tăi. Foarte bine. Ce mi-ai adus în schimb?
Cu cine mi l-ai înlocuit pe Dimitrios, la Thesalonic? Cu un
cârnăţar care a ajuns peste noapte guvernator, sacrificând
toţi viitorii lui caltaboşi pe altarul Demetrei! Cine se făleşte
acum la Dunăre cu sabia stratilatului Andrei? Un cavaler
buclat care se închină Venerei, sărind dimineaţa din patul
unei curtezane direct în uniforma de ofiţer! Cine i-a luat lui
Georgios comanda gărzilor ioviene la Nicomedia? Un pirat
care nu mai conteneşte aducând jerfe lui Poseidonos pentru
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Sacrul delict al ghicitului - Corneliu
Antoniu, „Strada portului”
Mereu amânată, o antologie „Locotenent Herbert”
era pregătită să apară în 2008, la treizeci de ani de la
debutul poetului. Deocamdată Ed.TipoMoldova a
premeditat această intenţie publicând din proprie iniţiativă
în colecţia „Opera magna - Poezie contemporană”
antologia „STRADA PORTULUI” (2011). Ea cuprinde
poeme selectate din volumele Ascunsa ninsoare - 1978,
Supunerile - 1982, Fluturele de diamant - 1986,
Amintiri din pădurile de miconia - 1991, Umbrela
lui Robinson Crusoe şi Fructe de mare.
Mistuindu-se în propria-i ardere, poezia lui Corneliu
Antoniu este proiecţia unei obsesii a recunoaşterii, a

prezenţei într-un fel de „locul de nicăieri” din utopia lui
Thomas Morus, căutând un arhimedic punct de sprijin
în metaforele revelatoare, ca în poemele lui Constantin
P.Kavafis: „În odăile întunecate, unde petrec/zile ce mă
apasă, umblu în lung şi-n lat/să descopăr ferestrele -/
Dar nu există ferestre,ori nu pot eu/ să le aflu. Şi e mai
bine să nu le aflu./Poate lumina n-ar fi decât o nouă
tiranie/ Cine ştie ce lucruri noi va arăta”.
Ecouri livreşti din străvechi texte sugerează, sub
semne banale, miracolul unei surprinzătoare bună-vestire:
„Şi ce credeţi? Poftim -/Mi-am scos mâna pe geam/
Degetele mele luminează/ Mai tare ca gerul/ Şi cum bate
viscolul/ Mă apucă o poftă de râs/ Uite-aşa/Cu faţa ca
o smochină - /Ce-o fi căutând sticletele în palma mea/
Cu un pai în cioc pe o vreme ca asta?”
Să fie Corneliu Antoniu un poet mesianic? Poezia
lui nu e rugăciune, chiar dacă venerează Creaţia: „La
pământ, iată, faţa mea/ Mă înclin trecând aproape cu
fruntea de iarbă”. Noaptea lui la nimeni nu - se-nchină şi
nu gustă din „sfânta cină”. Un freamăt orfic „se tânguie
în rădăcini” în duhul unei păsări-cântec, lângă Privighetor
(„Taina este o întâmplare dintr-o pasăre”): „În lacrima
lui/Se adăpase blânda mierlă,/Îngera travestită în fluier”;
„Aplecat era capul privighetorii/ În vorbele lui nerostite./
Strâns la piept o ţinea// Strâns la piept/ Pasărea sau
cântecul e totuna”.
Într-un interviu, Corneliu Antoniu se referea la
condiţia poetului ca datornic moral: „Scrisul este o zestre
divină, o cruce pe care o ai din naştere…Dovezile divine
(?) mi s-au evidenţiat în momentele de cumpănă ale vieţii.
Atunci când ai un destin ţi se arată şi poarta prin care să
intri în el”: „Şi dacă /Îmi vor zbura fluturii de pe buze/Şi
dacă/Îmi vor despodobi vorbele/ Eu ştiu să sufăr/ De
păcatul acelei rostiri./ Şi pe o apă să plece chipul meu/
Aşa însângerat şi mândru/ De dulcea-i povară”.
În Ascunsa ninsoare există o poveste din care se
ridică fumul ca o litanie sub un cer ruginit, lângă o
buturugă a sacrificării: „Dedesubt se macină vorbele/
Făcătoare de minuni/ Născătoarele vorbe…Se vede/
Ceva aducând a pasăre sau a pom/ la marginea lumii/
Dar inimii îi place culoarea negru/ Şi tihna grea povară
îmi este”. În cântecul acesta neliniştit se adună atâtea
simboluri şi motive (grădina, pasărea, pomul, ceasul şi
anotimpurile, culoarea şi sunetul, fereastra, fântâna,
ochiul etc.)
Căutarea de sine, mereu în răscruce şi la trecerea
vămilor, obligă Rătăcitorul peregrin să răspundă
interogaţiilor socratice despre identitatea sa („Şi e
ceasul, o, Poet, să-ţi spui numele, neamul şi rasa” (Saint
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John Perse): „Cine eşti tu? Mă întreabă lucrurile din jur.”
Sub Steaua Scorpionului (Antares), călăuzind navigatori
când Steaua Polară rămâne ascunsă, Poetul se simte
acasă: „Locul în care mă recunosc întru totul/ Pomul şi
păsările şi apele…/Numele meu le şade la inimă/ ca un
ivoriu de sânge…/Toate îmi seamănă la nume şi la
culoare”. Ceva din vigoarea comuniunii cu pământul s-a
păstrat în animismul panteistic din mitul antic.
Surprinzătoare filiaţii reverberate înscriu unduiri
concentrice în sintagmele din debutul lui C. Antoniu. Ele
rămân detalii într-un univers liric de originală caligrafie,
cu imagini parcă irizate
fosforescent: „toate au ceva
cu care mă cumpără fără să
simt”. Sub ascunsa ninsoare
a sensibilităţii „ni se cuvine
o lebădă spulberând
nămeţii”. „Frate al meu,
ţine-mă aproape de somnul
acestor podoabe”. Ca
într-o alegorie din cotidianul
biografic, la ieşirea din
anonimat, poetul străbate
Trecătoarea („Mare Axiomule, de unde m-ai rupt?”),
cu un fluture mare pe inimă; ne aşteaptă în grădina sa
fără poartă şi-n casa fără acoperiş, la ceasul de veghe
lângă numele său cu trandafir negru la fereastră, corabie
plină de greieri.
În Supunerile tânjeşte o „necuvântătoare îndoială
pe dinăuntru înflorind”: „În pământ e tot pământ/ Şi în
cer tot ceruri sunt/ Şi în cercuri cercul dus”.Predestinarea
a coborât în lume ca o boală: „Vine umbra, Adam şi
fluieră/ A pustiu în jurul nostru şi a pierzanie”.
Urmând itinerariile textelor şi structurarea lor în
semnele de dincolo de cântec, confesiunea poetului
devine „sacrul delict al cititului” în premoniţii între
predestinare şi hazard: „În somn steaua i s-a arătat /Mai
mult decât tronul şi decât sceptrul,/Steaua şi
întâmplarea”. Identitatea se pierde-n simbolica înstrăinării
expresioniste a „omului negru”. „Trece un om pe câmp/
Şi e negru ca pământul/ Trece şi nu-l cunoşti, nu-l vezi.”
O spaimă reprimată stăruie-n „privelişti bune de scos
ochii” ca preţ al căutării de sine, fără să întrerupă ieşirea
din contingent, doar motivând-o: „Domnule care nu eşti
poate ai auzit/Că eu de mai multe ori am murit”.
Consolator, marilor nelinişti din răscruci li se adaugă
glosări lângă „vindecătoarea” derutelor, iubirea.
Fluturele de diamant este a treia uşă întredeschisă
spre locul faptei poetice, cu avantajul distanţării de
anterioare autografe, sub alte forme cu alte mijloace:
„Cunosc eu un loc/ Unde don Antonio stă de vorbă/ şi

iar stă de vorbă/ cu o piatră”. Şi, pentru că semnele rele
stăruie în amintiri, întinde arcul şi străpunge inima roşie a
melancoliei, iar în aer „pluteşte sunetul dintr-o pasăre
căzută”, rar respirând.
Altă istorie într-o altă poveste, păstrând memoria
nopţii în fapte, iluzii, mărturisiri îngrămădite aidoma
chipului în oglindă. Tot ce ating e cenuşă. Şi totuşi, în
„drama putrezirii mele/ Nu e nici soartă, nici destin/ci
numai stele, tată, stele”. Şi timpul, purtătorului de măşti.
Amintiri din pădurile de miconia sunt „eul târziu
(cu) orgoliul cuvintelor de a
avea o patrie , înţelesul ascuns
al propriei înălţări”. Îngropat
de viu lângă ele, are curajul
să spună „Poezia e viaţă”. Un
liman de salvare şi loc
de-ndurări şi de har, deşi
„Atâta ştiu că se făcuse
noapte/ că se zbătea cu
secerile coapte/Prin ierburi o
înfrângere de şoapte/Călcam
încet, călcam ascuns,
spre moarte”.
Mai mult de-atât nu scrie nici în carte, răzbate doar
un ecou târziu: „Treceţi şi ne lăsaţi la ale noastre
deprinderi” (Saint-John Perse) lângă cântecul Păsăriicare-Nu-Există decât în metaforă şi-n inocenţă.
Recentele volume Umbrela lui Robisnson Crusoe
şi Fructe de mare esenţializează într-un lirism-sinteză
(G.Grigurcu) atitudinea lui Corneliu Antoniu faţă de
poezie: „este ca o poveste-adevărată/ Cu semne
înţelesuri şi dovezi/ Care din când în când în când
ţi se arată”.
Acum, când iar „a înflorit creionu-n calendar”, ne
întâmpină cu o reverenţă în cunoscutul stil autoironic,
frumos şi grav:
„Am sosit/ Cu o mie de ani în spate/
Am venit iată, totuşi/Şi stau aşa în faţa ta/
Şi-aştept să se întunece./
Anii tăi m-au cunoscut/ Aici m-au adus ei/
În câmpia lucrată de tine/
Şi-acum s-au aşezat în stânga/
Şi în dreapta mea/ Şi aşteaptă să se întunece”.
La ora bilanţului îi stăm alături, lângă „înalta ispravă
de condei purtând foarte sus destrămări şi poveri
de suflet.”
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Pisicile damnate
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Titlul cărţii Dianei Corcan,
Corabia pisicilor galbene, Ed.Brumar,
Timişoara, 2008, credem că a fost ales
de autoare ca un pariu cu sine pentru
a nu lăsa ultimul cuvânt devastării,
recluziunii isterizante care copleşeşte
conţinutul cărţii. Măcar atât se poate
şi trebuie salvat, o valiză cu amintiri,
atât cât viaţa de după să poată fi
suportată. E refugiul fragil pe care
poeta se luptă să-l păstreze neatins,
chiar dacă, cel mai adesea, arca sa devine o închisoare. Aşa
e omul, oricât de îngropat în propriile dărămături, nu poate
înceta să spere, să creadă, să scrâşnească din dinţi, să zgârie
mortarul până în ultima clipă. Prăbuşirea nu este o dovadă şi
a extincţiei- este ceea ce transpare aproape în fiecare vers al
Dianei Corcan. Cu fiecare minut trăit în subsolul vieţii, poeta
mănâncă parcă din sine, din pereţi, din întuneric, devorează
tot amarul şi toată otrava cu disperarea celui care se vrea
odată ieşit la un liman.
Există poeme cu o privire mai detaşată, care au reuşit să
se ridice deasupra apelor tocmai încercându-le. A fost un
altfel de potop ni se pare poemul cel mai nimerit în acest
sens, mai ales că are şi transparenţa unei expresii care reflectă
starea, fără excese suprarealiste, onirice, sau acrobaţii livreşti:
„când a plecat/ mi-a lăsat o valiză cu pene/ în care eu repudiată
o perioadă/ să dorm/ dar a curs neagră ploaia ani buni/ capul
se prăbuşise la picioarele goale/ era plin de nămol/atunci
mi-au crescut ochii negri - aveau mâini/ pentru că aripi
nu au mai avut/ niciodată/ în lut au locuit cu picioare/ cu
tot/ când venea cineva se auzea înfundat/ “intră” într-o limbă
pe care n-o/ înţelegea nimeni n-o privea nimeni în ochi/ pentru
că ar fi trebuit să se lase pe burtă/ a fost un fel de potop din
care cineva/ m-a furat cu pisicile galbene “ (pg. 10). Am
subliniat, totuşi, versul care ar fi putut lipsi fără nici un
deranj colateral.
Tot în siajul unui astfel de discurs distilat urmează şi
poemul Corabia psicilor galbene, din care vom cita prima
parte: „mult timp ce să fac n-am ştiut/ la mijloc într-un singur
pătrat tot calabalâcul:/ eu el mieunătoarele întoarse cu arc/
ustensilele/ scăpate din naufragiu/ care încă funcţionau/ de
câte ori nu l-am întrebat: e târziu/ e evul mediu a trecut războiul
rugul?”(pg 11) Ca într-un buncăr, laolaltă cu tot “calabalâcul”
unei foste vieţi, fiinţa împuţinată rezistă „pe timpul sezonului
rău”( trebuie să călătoresc non-stop, pg.38).
Încercăm să propunem o delimitare între două tendinţe
ale Dianei Corcan: de a se apropia de poezie- una firească, în
care expresia şi sentimentul se armonizează, devenind una,
şi o alta în care autoarea impune o construcţie suprarelistă
(„metodic suprarealistă” cum o numeşte Al.Cistelecan pe
ultima copertă a cărţii ) care nu aduce neapărat şi mai multă
poezie, căci, independentă în fascinaţia ei, schelăria ridicată
seamănă cu desenele norilor, rămâne fără urmă. Poeta are o
slăbiciune pentru un desen neobişnuit, care seduce dar în

aceeaşi clipă te şi abandonează, fiind vorba, credem, de
un simplu reflex livresc care se vrea scop în sine. Poate
că este capcana, „păcatul” oricărui scriitor care se dislocă
din propria sondare pentru a asculta cântecul de sirenă al
unor fantoşe stilistice. Uneori tributul e total, alteori e
doar o simplă cochetărie, oricum, gradaţia se simte
imediat, şi cu cât acest „compromis” e mai nevinovat,
nedorit cu orice preţ, şi poezia, după părerea noastră, îşi
recapătă vigoarea, transparenţa, acuitatea. Oricât de
frumos ar fi un arlechin zburând prin văzduh, totuşi o
astfel de imagine nu te angajează, nu te mută din loc, te
regăseşti în propria-ţi inerţie chiar dacă ai căscat ochii
după cai verzi pe pereţi. O fantezie care renunţă la un rol
mijlocitor, se încântă de binefacerile surogatelor. Şi pentru
că exemplele sunt mama învăţăturii, să luăm două dintre
ele, cântărindu-le prin contrast, şi vom afla unde îi este
mai bine poeziei: „am prins gust pentru pornografia surdă
cu piei/ s-a rărit primul strat a făcut loc altuia/ ca un fel
de tifon/ altul şi altul…/ va urma ultima piele solată/ până
la urmă după atâta foială/ se va vedea aburit în oglindă/
osul cu chip de senil ” (paian sau pornografia până la
os, pg 29.) După noi, finalul de poezie pe care l-am citat
este percutant, osul cu chip de senil redând durerea în
aspectul ei cel mai dur, parcă de cristal, dar în acelaşi
timp şi absurd, sinistru; simplu, crud, exact, fără
răsuflare, sentimentul şi-a găsit forma perfectă care să-i
fie vehicul. Contraexemplul este poemul un ochi
îndeajuns, în care autoarea nu mai are aderenţă la propria
stare, încurcându-se în fabricarea de imagini: „am de
declarat că:/ am făcut parte din societatea celor
înjumătăţiţi/ de război celor cu mine personale în păr/
arlechinii pe care-i dirijam pe autostrăzi în/ coloane/ aveau
un singur cearcăn sub o pleoapă/ roz/ poate că am avut
doar un ochi la mijloc/ care se străduia să alerge/ -să facă
faţă tumultuosului fum de ţigară/ într-o parte lăcrima
ţineam o sugativă/ verde sub el ca o tavă/ nu-mi amintesc
nici cum mi s-a împins/ nasul cu pumnul/ nici cum celălalt
exploda/ stiu doar că era o obişnuinţă mişcarea din cap/
semaforul.”( un ochi îndeajuns, pg.12 ). Ultimele două
versuri par să-şi fi reamintit de buna intenţie, dar prea
târziu, jocurile sunt deja făcute. Nu ştiu cum se întâmplă,
dar pare să ţină de o lege neştiută, în astfel de cazuri
expresia expandează într-un straniu confecţionat care ne
obligă să-l luăm drept o ambiguitate poetică. Numai că
nu toate fumigenele ţin de inefabil. Poeta îşi transgresează
adesea starea nemailăsând loc decât unui joc steril al
imaginaţiei. Există şi un astfel de exerciţiu al imaginaţiei!
Şi tatonăm în jurul aceleiaşi idei exprimate mai sus, pentru
un plus de lămurire. Nu are, cum s-ar crede, nu ştiu ce
farmec să-mi imaginez un porc cu gât de girafă, de
exemplu. Dar altceva este totuşi dacă asemăn omul cu
un copac. E poate mai banal, dar în cadrul acestei
banalităţi se poate imagina mai în profunzime. De ce?
Pentru că afinităţile şi corespondenţele ce se pot stabili
între om şi copac duc la o înţelegere mai adâncită a omului
însuşi, iar asta nu poate decât să devină izvor de viaţă.
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Ceea ce vreau să spun este că nu în neobişnuitul metaforei stă
poezia, în totala ei lipsă de corespodenţă cu realul. Până la
urmă, trebuie să se păstreze un continuu dialog între o fantezie
care tinde să dea pe afară şi relieful unei realităţi interioare,
care se cere exprimat; cele două intenţii să se slujească
reciproc, să facă corp comun, încât jocul imaginaţiei să nu fie
unul în gol.
Un alt poem în care întâlnim aceeaşi pendulare între o
metaforizare rigidă şi o expresie mai simplă, fără cârja
cuvintelor-efect care vor să spună totul dintr-o dată: „azi-noapte
a început o otrăvire lentă/ purtam costumul în care peştii se
plimbă/ liberi prin ocean/ dar îl purtam cu sete-/ mă tăvăleam
cu râvnă/ era un ceas în cameră care aluneca/ şi ca un schivnic
peşte/ mi-am petrecut noaptea cu solzii/ urându-i,/ într-un
ocean în care ardea totul/ şi mă rugam de ziduri/ să se îmbete/
să se lase pe burtă/ poate scap” (cucernicie, pg. 17). Parcă în
final altitudinea creşte şi expresia se simplifică.
Acelaşi lucru şi în poemul eu, nabab; simţim firesc nevoia
unei expresii mai distilate, a renunţării la anumite explicitări,
tocmai pentru ca poemul să fie privit ca un întreg în reuşita
sa. E drept că demarajul poate fi uneori mai greoi, dar autoarei
îi revine să armonizeze începutul şi sfârşitul textului, să-şi fie
mai pe masură.Încercarea de a pune între paranteze realitatea
devastării se dovedeşte a fi doar un „ocol” şi la nivelul expresiei:
„Stăteam în alcov cu perdelele grele trase/ pe ochi/ cu franjurii
în ochi risipiţi la nimereală în jurul/ irisului acum nemişcat
dispărut - mă prefăcusem/ că dorm şi-l închisesem şi pe el în
pudriera/ cu raze de catifea/ apoi mă prefăcusem că mă trezesc/
fără el/ numai cu mine ascunsă în spatele bastonului/ alb/
tremurând strecurându-mă în inimă/ intuind trandafirii
culegând ghearele lor/ zugrăvind la întâmplare cu degetul bont
cerul/ marea/ Petala peştera în care trăiau toate/ strivindu-se
între ele strivindu-mă/ Pe mine/ călcându-mă pe organe cu
nervii lor./ ”. Finalul îşi regăseşte straiul potrivit şi contrazice
gustul pentru arborescenţa metaforelor: „Începusem să miros
a grenouille fiecare minut/ pe care-l înşelam cu răbdare cu
trudă/ pe care-l căram în spinare ca o cămilă de câmpie/ rămasă
fără nisip în cocoaşă/ fără apă în sânge nu aveam cum /să mai
pornesc irisul decedat/ şi eu vroiam să trăiesc cheltuind.”
E altceva!
Se reuşeşte totuşi o adecvare a acelor tendinţe în Grădină
suspendată, un poem unitar în care şi o anumită autoironie
face ca supradimensionarea stării să nu meargă până la opţiunea
de a se dispensa total de concretul ei: „şoarecii din cap/ erau
mulţi erau grădina mea/ zoologică iute/ se înmulţeau sub pernă
când dormeam/ în balcon hingherii blocului întindeau/ curse
rapide împărţeau otrava pe capitole vii/ ”numărul 1 numărul 2
ieşiţi la raport!”/ şoarecii din cap erau specia/ mea rară - se
sărutau pe firele mele de păr în oglindă-i vedeam/ un fel de lei
antici/ şi blonzi/ pe care-i scăpa în arenă un despot/ m-am
hotărât să vorbesc despre ei/ despre cum fug să se împuţineze/
în odăi/ din curbi iau formă de picătură cu/ bot/ devin la fiecare
audiere mai singuri/ uite-i/ se strecoară prin ochi.”( pg 7).
Poemul are un titlul bine ales, Grădină suspendată. De obicei,
Diana Corcan îşi alege titlurile cedând unui condei mai puţin
inspirat, şi avem astfel titluri care vor să surprindă, dar care

indispun fiindcă nu
oferă mare lucru
dincolo de linia lor continuă: floarea-soarelui (roşie),
auzind cum scârţie balansoarul din lună, hai ieşi printre
fire şi numără, cineva s-a urcat pe un oraş, copacul
care împleteşte măştile, călătorie deasupra oraşului cu
un pahar din care se varsă puţin, pisica de bohemiaretro, azi noapte am visat că scriam un poem în care
spuneam totul. Asemenea titluri dau seama mai degrabă
de o insuficienţă resimţită în corpusul poemelor, şi sunt
alese poate cu intenţia de a le asigura trăinicia, fără folos
însă. Avem titlul hai ieşi printre fire şi numără şi avem
poemul: „e o vreme ca o colivie/ asurzitor se aud peştii
cum se sparg/ cum se fărâmă de vitrine/ rămân urăsc
cu picioarele lor subţiri/ transaparente/ şi lasă// se aude
o voce/ ” hai ieşi printre fire/ şi numără ”/ la numărat ies
întotdeauna jumătăţi din cei care-au venit din larg// e o
vreme ca o colivie/ mi-am ascuţit oraşul trist din creier/
ca să ascult.”. Versul „e o vreme ca o colivie ” ţine loc şi
de titlu şi de poem, ceea ce-i urmează fiind mai mult o
încropire pentru a nu rămâne totuşi singur, deşi noi
aşa-l vom reţine. E din familia versurilor în care poeta
s-a refugiat pe înălţimi, inspirind şi respirând şi pentru
noi un alt aer.
Să decelăm totuşi un loc în care se alunecă din
obişnuinţă: „Acum când apa a început să semene cu/
noaptea/ acum m-am apropiat mai adânc/ acum în mine
a intrat toată apa/ şi merg pe fundul ei cu picioarele/ în
sus/ ca şi cum aş respira terapii de nămol// chiar dacă
afară au rămas frunzele puse la uscat cu cleştii de
rufe/ a rămas rochia mea printre ele ca să se/ zbată
pentru copac/ să facă semne pentru păsări/ să salveze
obişnuinţele din peisaj.” Am subliniat versul la care avem
obiecţia. Îl vom reda fără adaosul, desigur, inedit, cu
cleştii de rufe, dar de o frumusete inutilă. Revenim: „chiar
dacă afară au rămas frunzele” şi continuăm: „a rămas
rochia mea printre ele ca să se/ zbată pentru copac/ să
facă semne pentru păsări/ să salveze obişnuinţele din
peisaj”. Acolo unde poezia şi-a intrat în drepturi, cea
mai mică forţare se simte ca paiul în ochi.
Textele Dianei Corcan sunt tot atâtea încercări de a
reveni la „locul faptei ”, de a-şi asuma treptat devastarea
unei lumi; împăcarea nu se obţine dintr-o dată, se
consumă o luptă, o sfâşiere care, prelungită, răsună din
ce în ce mai dureros, poate chiar strident. Dar nu
întotdeauna impactul e atât de dur resimţit, dovadă şi
titlul ales, Corabia pisicilor galbene, al cărui halou se
grăbeşte să salveze ceea ce, în cuprinsul cărţii, se află
mai mereu sub spectrul dispariţiei.
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Motto: „Ce va semăna omul, aceea va şi secera”.
(Galateeni 6.7)
Universul narativ captează întotdeauna
tocmai prin multitudinea de teme şi motive
care se întretaie, labirintic, comunicând sau/şi
obligându-ne să aducem argumente pro/
contra subiectului oferit în toată dezlănţuirea
lui epică. Şi-atunci, e posibil, ca să asistăm (in
extenso) la două atitudini de percepţie a lecturii:
pe de o parte, cititorul „profan” să fie tentat
să deficţionalizeze textul literar (Paul Cornea),
din dorinţa de „a participa la cotidian”
(N. Manolescu), demonstraţie firească, pentru
unii; iar pe de altã parte, cititorul „rafinat şi
sensibil” ar putea recunoaşte esteticul,
povestea originală, procesul/procesele de
conştiinţă ale unui „eu”, morala „poveştii”,
sensibilizându-se.
Punând în balanţă cele două posibile supoziţii,
afirmăm că lectura romanului Nopţile Patriarhului, de
Tatiana Niculescu Bran (Polirom, 2011) merită toată
atenţia noastră tocmai prin ceea ce, prin termeni de
specialitate, numim „structură de adâncime”.
Nu viaţa sau moartea, nu motivele care au generat
înălţarea şi decăderea ierarhică captează atenţia (sau ar
trebui să capteze atenţia) cititorului acestui roman, ci
demersul jurnalistic ab acia et acu, bazat pe o
documentare foarte strictă, actualizată, pe alocuri (logic,
nu?!), încifrată. Fără exagerare, un adevărat manual/jurnal
de bună purtare duhovnicească şi creştinească; o lecţie
de moralitate, mai ales, cu protagonişti din rândul clericilor
sau din cel al laicilor. Între toţi „actorii” care populează
universul naraţiei, Tatianei Niculescu Bran conturează
un lanţ de afinităţi psihologice şi diplomatice, un paralelism,
prin suprapunere. Tipologia unui patriarh, un pater al
bisericii, este sugestivă, prin joncţiunea: îngerul şi demonul
care macină fiinţa.
Impunătorul portret al protagonistului se completează
armonios în partea de început (cap. 1), prin simbioză, cu
elementele de final (capitolul 27), un trup „înveşmântat
în haine de gală, cu toate odăjdiile strălucitoare” „mesager de lumină învăluit în miresme sfinte”; un trup
„ofilit”, dar „înflorit întru iubire” al aceluia care se
doreşte a rămâne un „venerabil bizantin al credinţei”.
Suferinţa trupului e dublată de suferinţa sufletului care
(împreună) vor încorseta „cotloanele creierului”
străpungând... „dincolo (unde) e Împărăţia Tainei”
(Părintele Arsenie Boca). În această stare, Patriarhul se

simte încolăcit de un demon, Ornias, metamorfozat fie
„ca o fiinţă înaripată”, fie „ca un leu de foc”,
„vlăguind” fiinţa vulnerabilă şi făcând-o să sufere.
Asistăm la stări halucinatorii, torturante, la care este supus
bătrânul călugăr. Naratorul-reflector, de multe ori, în
postură de justiţiar, conchide: „Venise vremea să se
predea... Dumnezeu îl părăsise. Sau el îl părăsise pe
Dumnezeu...” Contrastele „eului”
ating apogeul... „răcnea ca un leu
rănit de moarte, fără glas şi fără
speranţă...” (capitolul 5)
Griforu („animal politic
tenace”) şi Generalul, spre exemplu,
personaje-cheie în acest roman,
simbolizează Maleficul, deoarece „au
părăsit calea cea dreaptă... şi au
apucat calea lui Balaam...” (Petru
2.5) Aşa ne explicăm cum au devenit
ei „robii stricăciunii” (Petru 2.19) şi,
fireşte, înţelegem, în subtext, cum
aceste tipologii umane (de fapt,
inumane) „vor (putea) pieri ca-n
răzvrătirea lui Core...” (Epistola sobornicească a Sf.
Ap. Iuda 11) Reţinem că naratorul-reflector ştie când să
intervină pentru a oferi acele detalii care au rolul de esenţă
diplomatică, spre exemplu, în aprecierea: „Soldatul şi
călugărul au în comun disciplina, ascultarea,
instrucţia, şupta cu Răul” (Cap. 10).
Dacă vreodată suntem tentaţi să ne-ntrebăm „Ce e
fericirea?”, am putea avea certitudinea unui răspuns
liniştitor?! Gândind la noi înşine, mireni fiind, întrebareafrământare pare firească, dar când această necunoscută
devine frământare a unui patriarh, ştiind prea bine că el
este cel numit cu-atâta evlavie „preafericirea voastră”
devenim curioşi/suspicioşi. Dar această frământare este
exteriorizată. Şi pe cine-ntreabă bătrânul?! Pe Macrina,
credincioasa şi supusa călugăriţă. În inocenţa sa,
răspunsul e firesc şi natural, pentru că ne trimite la textul
biblic: Μακάριοι οί καθαροί τή καρόία... / „Fericiţi cei
curaţi cu inima...”
Cu simplitate duhovniceacă, „preafericirea sa”
primeşte-un răspuns logic: „Fericirea e să-L iubim pe
Domnul Dumnezeul nostru...” Ierarhul se dovedeşte
mulţumit?! Nu, sfinţia sa s-adânceşte-n/ne-adânceşte-n
mister: „Dar preafericirea?” „Preafericirea este numele
Preafericirii Voastre”. Asta aştepta?! „Nu mă gândisem
că fericirea îmi ţine aşa tovărăşie... Iată cum (şi fără
să vrem) facem cunoştinţă cu „fericirea amăgitoare”
(Ieremia 12), a sinelui, a prea-plinului din noi. Care să
fie morala acestui context subtil?! Comentând a treia
“Fericire”, Părintele Galeriu conchide optimist: “Noi
credem şi mărturisim că în istorie, până la urmă, vor
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birui cei blânzi...”, adăugând... cei drepţi, cei milostivi,
cei înţelepţi, cei care au capacitatea de a se “lepăda”
de orgoliul sinelui, adică... verticalii... Particularizând, cu
referire la drama unui patriarh, la dramele politicului şi ale
ierarhiilor..., zicem, precum Părintele Profesor Galeriu: Da,
ar fi ideal!
Într-un alt context, ni se oferă alte detalii pline de
subtilitate care fac trimitere la o temă de esenţă (nu doar
biblică). Vorbeşte Patriarhul:
„ - Anul trecut am fost la Spitalul Militar să-l văd
pe Gheorghiţă Dumitreasa... Era suferind săracul,
rău, cu dureri, cu perfuzii, greu... Era adânc şi glumea
mereu... şi râzi, şi râzi, am râs amândoi...” (Cap. 10)
De ce simte sfinţia sa să se confeseze?! Ce conotaţii
să aibă acest cuvânt, „râsul” în acest context?! Râsul de
atunci („şi râzi, şi râzi, am râs amândoi...”) şi râsul
evocării („Amintindu-şi de schimbul de replici deatunci, Patriarhul râse din nou...”)
Aşadar, râsul de atunci pare un râs resemnat,
gândindu-ne la Vechiul Testament, la Isaac... ca „fiu al
făgăduinţei”, ca „fiu al râsului...” celui bun, dătător de
lacrimi de bucurie, de evlavie şi de curăţenie
duhovnicească. Şi, fireşte, ca lectori implicaţi, putem gândi
şi la speranţa că suferinţa acelui „prezent” (păr. prof. Gh.
Calciu Dumitreasa, 1925-2006) va cunoaşte răsplată
(„Fericiţi cei ce plâng acum”) şi... făgăduinţa că vor
râde... cândva...
Dacă râsul părintelui disident Calciu Dumitreasa era
râsul unui înţelept, râsul patriarhului lasă loc mai multor
interpretări, sugerate, de altfel de gânduri ale personajuluireflector: „...aşadar... rămăsese atât de singur, încât
îşi căuta aliaţi şi printre morţi...”
E adevărat, râsul este un fenomen uman, o
manifestare biologică menită a transmite o emoţie. El/râsul
a fost creat de Dumnezeu, ca apanaj al înţelepţilor şi al
desăvârşitilor. El se ascunde sub masca tragediei şi
maschează lacrimile. Aşa că... asocierea râsului cu
tragedia nu e inedită... şi putem astfel realiza un raport
între râs şi moarte. Şi cum Iisus nu a râs niciodată, asta
arată că „râsul este aproape de moarte” (Umberto Eco).
Într-un studiu realizat de Ana-Maria Ştefan
(Universitatea Iaşi) despre Râsul şi moartea, „un caz
de mezalianţă”, înţelegem că „râsul african” este
asociat cu moartea (făcându-se referire la romanul Ways
of Dying, al scriitorului de origine sud-africană, Zakes
Mda), iar „râsul ca realitate” „maschează lacrimile”
(cu referire, strictă, la romanul Return to Laughter, al
scriitoarei Laura Bohannan, antropolog american).
Preluând judecăţile lui Grigore al Nyssei din tratatul său
de antropologie creştină, De hominis opificio, Theodor
Baconsky consideră râsul o „patimă iraţională” care
„intră pe furiş în cămările sufletului...” (Râsul
patriarhilor, Humanitas, 2008) Şi această judecată nici

nu ar trebuie să ne
mire, pentru că
„fiecare este ispitit de propria sa poftă (care),
zămislind, naşte păcat, iar păcatul odată săvârşit,
odrăsleşte moarte...” (Iacob 1.14-15)
Filolog, în primul rând, Tatiana Niculescu Bran
stăpâneşte arta naratologiei, printr-o deschidere (în incipitul
romanului) a unui imperfect involuntar („ostenea”),
înălţător, c-un crescendo generos („Sculatul de câteva
ori pe noapte, nopţi la rând, îl ostenea din cale-afară.
Canicula se întindea cleioasă peste clădirile şi şoselele
capitalei...”). Medievalul cantant, de tip bizantin, ni se
dezvăluie într-o învăluire pitorească, printr-un timp „al
evocărilor concrete” (Tudor Vianu), din dorinţa de a ni
se rememora un destin, pentru ca-n final, cu o mare
vivacitate, autoarea să conchidă, printr-o „perspectivă
de prezent a trecutului”, un sociabil condiţional-optativ:
„Patriarhul ar fi înţeles”.
Impresionantă este alternanţa dintre tipurile de narator
omniscient implicat, neimplicat, reflector... cu tipul de
narator care ştie mai mult decât e dispus să dezvăluie
(perspectivă narativă, numită, „dindărăt”): „Era îngrozit
la gândul că, odată cu prăbuşirea comunismului,
aveau să iasă în văzul lumii şi cele nevăzute, şi cele
neştiute ale vieţii, şi se gândea cu tremur că, dacă
dezvelirea trecutului în faţa oamenilor îl tulbura atât,
cu cât mai mult ar fi trebuit să-l cutremure faptele
acelea atunci când le făcuse şi când Dumnezeu, din
înalt, le privise şi suferise pentru slăbiciunea
lui...” (cap. 4)
Tatiana Niculescu Bran ne oferă posibilitatea de a
surprinde, în detaliu, încrengăturile contorsionate, acele
„unelte ale mântuirii” care invadează şi-n cele mai subtile
cotloane duhovniceşti. Nimeni nu rămâne străin sau
înafara seismelor duplicitarului. Limbile se tulbură, atunci
când se referă la proiecţiile diplomatice, la veştile
contradictorii despre CNSAS (piatră de încercare, prin
temutele dosare) sau despre sindicatele preoţilor
(considerate ilegale, prin 2008) ş.a.
Ceea ce şochează este jocul dublu, malign, al tipului
de medic uitând, voit, de-un legământ, cel al lui Hippocrate.
În acest sens, capitolul 20 se impune a fi analizat prin
cheia triunghiului ce ni-l oferă subtilităţile decizionale şi
subînţelesurile, în care umanul este subordonat politicului.
Deşerticul şi insidiosul mister planează, fie însângerat
de lacrima neputinţei de a-l desfoia, fie învăluit în mantia
fantomaticului, pentru a calma minţile înfierbântate. Merită
doar să reţinem: “Dumnezeu va judeca toate faptele
ascunse, fie bune, fie rele”. (Eclesiastul 12.14)
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DAVID I. PORTASE –
PRUT
Pagină realizată de V.Plăcintă
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DAVID Portase - Prut, (numele adevărat
Neculai David Portase), fiu al comunei Smulţi, jud.
Galaţi, s-a născut la 9 iunie 1910 din părinţii ţărani
Isac şi Maria Portase. Urmează şcoala primară din
Smulţi şi seminarul teologic din Huşi şi Iaşi pe care
îl absolvă în 1930 iar în 1931 îşi ia şi diploma de
învãþãtor la ªcoala normalã C. Negri din Galaţi.
Luând cu greu o decizie în privinţa carierei lui,
ocupând diverse funcţii, pleacă la Chişinău şi îşi ia
licenţa în teologie în anul 1937.
Întorcându-se la Galaţi, în 1946, se angajează
ca îndrumător cultural, apoi preşedinte al asociaţiei
Oficiului de educaţie şi cultură din Galaţi. În 1931 îşi
face debutul literar la revista Bugeacul din Bolgrad,
publicând poezii cu accente patriotice. Fiind şi
membru al cenaclului literar din Galaţi, colaborează
foarte activ cu revistele şi ziarele de atunci: Viaţa
Basarabiei, Raza, Luminătorul, Itinerar ş.a.
În 1910, fiind slujitor la biserica Sf. Spiridon
din Galaţi, trimite poeziile sale la revista B.O.R.
pentru a fi publicate, dar îi sunt refuzate. În anul
1939 avea două volume de poezii în manuscris:
Lumini pentru veac nou şi Boabe pe brazdă. În
1940 îi apare la Bucureşti volumul de versuri În
vuietul anilor.
În volumul Ierarhi şi preoţi de seamă la
Dunărea de Jos - 1864-1989, distinsul om de
cultură preotul Eugen Drăgoi îi selectează câteva
fragmente din acest volum: Pământul crapă ca
nucile toamna/ Ţărna-I uscată / Văzduhul e copt.
/ Căldură-I ca-n vatră / Iar rodul e mort (Secetă)
sau E grea povara lutului din mine/când zările
învolbură chemări /Când cerul îşi depune sărutări
/Pe ţarine cu aur şi cu grâne./ Mi-e sufletul pârguit
ca un ciorchine/ Umplut cu seva poamelor
brumat,/ La uşa căruia-n tăcere bate/ Lumini din
veacul care vine (Lumini pentru veac nou).
Mai târziu, publică versuri în revistele Cronica,
Convorbiri literare, Cântarea României, Ecoul,
Vocea Galaţiului, Vestitorul şi Viaţa Nouă. A mai
avut în pregătire la tipar Trilogia laudei având trei
cicluri: Lauda Patriei, Lauda limbii române şi Lauda
satului (Ultimul ciclu este dedicat primului învăţător,
T. Patriciu, care i-a pus abecedarul în mână.
În 1990, la editura Porto-Franco, publică
volumul de versuri Intrare voievodală. Poetul S.Vicol
scrie despre acest volum: Un rapsod al Moldovei
de Jos, un împătimit al versului - vers ce se
aseamănă cu brazda tăiată în pământul satului
natal -Smulţi - este David Portase-Prut, care, după
jumătate de secol, iată, tipăreşte această carte a
doua a sa… Flacăra sa de înţelepciune şi puritate
a luminat mereu în acest unghi miraculos dintre
Dunăre şi Prut.

TESTAMENT
Fiule,
Ardă în sufletul tău
De-a pururi făclia de ţară…
(La Putna-n mormânt e lumină,
Voievodul priveşte afară)
Fiule,
Ard focuri în sângele tău
Străbunii visează prin tine,
(În tine sângele de erou
E fulgerul dintre destine).
Fiule,
Îţi las moştenire
Acest hrisov testamentar:
Gândeşte şi trăieşte
revoluţionar.
NOSTALGIE
În zori
O pasăre a ciugulit
Răsăritul din fereastră.
Prin ochi
I s-a prelins
Un bob de rouă.
De-atunci
Port în suflet
Zborul şi lacrima.
SIMFONIA GENEZEI
Sub voalul zăpezii
Seminţele dorm visând
Zborul în lumina amiezii.
În fiecare bob se ascunde
Simfonia genezii!
AUTOPORTRET
La apusul soarelui
Ard focuri în sânge.
Amurgul din mine strânge
Lacrimi la lumina viitorului.
Rodul s-a copt
Şi anii încep să vorbească
Din albastru cad petale-n grădină
Alt rod în muguri să crească.
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„Perla Dunării”
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a organizat în data
de 20.10.2011 cea de-a patra ediţie a Festivalului –
concurs de muzică populară pentru copii şi tineri interpreţi
„Perla Dunării”.
Acest eveniment se adresează tinerilor solişti vocali
amatori; este gândit ca o competiţie artistică în domeniul
interptarii cântecului popular şi are ca scop promovarea
valorilor, frumuseţea folclorului muzical şi descoperirea
de tinere talente din zona Galaţiului.
Concurenţii au prezentat în mod obligatoriu două piese
din repertoriul muzicii populare din zona Moldovei, după
cum urmează: -Un fragment de baladă sau doină fără
acompaniament;
- Un cântec interpretat cu
acompaniament orchestral. Concursul a fost structurat
pe două categorii de vârstă: 6-11 ani şi 12-18 ani.
Festivalul s-a desfăşurat sub forma unui spectacol
concurs cu public.
Concurenţii au fost acompaniaţi de orchestra de
muzică populară a Ansamblului folcloric „Doina
Covurluiului” a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”.
La preselecţii s-au prezentat 40 de concurenţi şi au
intrat în concurs 20.
Juriul a fost format din: - Conf. Univ. Dr. Doina
Işfănoni – Cercetător ştiinţific la Muzeul Satului; Dr. Eugen Drăgoi - Inspector de specialitate la ISJ Galaţi;
- Mariana Buruiană - Direcţia de Cultur ă; Anişoara Ştefănucă – Şefa Secţiei de Cercetare,
Conservare şi Valorificare a Tradiţiilor Populare a
Centrului Cultural „Dunărea de Jos”; - Ion Chiciuc Dirijor al Ansamblului „Doina Covurluiului” a Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”; - Paul Buţa - Referent în
cadrul Secţiei de Cercetare, Conservare şi Valorificare
a Tradiţiilor Populare a Centrului Cultural „Dunărea
de Jos”. S-au acordat următoarele premii şi menţiuni:
Categoria de vârstă 12-18 ani
- Premiul I - Tăbăcaru Adina, Tecuci
- Premiul II - Munteanu Georgiana, Iveşti
- Premiul III - Pur ice Valentina, Lieşti şi
Zanfir Ionela, Lieşti
Categoria de vârstă 6-11 ani
- Premiul I - Lupu Ramona Diana, Cudalbi
- Premiul II - Tăbăcaru Miruna, Tecuci
Menţiunile nu au fost remunerate: – Ciolan Beatrice,
Tecuci; - Oprea Ecaterina, Cuza Vodă, - Mitu Matia,
Lieşti.
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Palatul Administrativ

MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ DIN GALAŢI - de VALENTIN BODEA
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Primul proiect a fost realizat în anul 1882, când
prefect era Gheorghe Răşcanu1, ca urmare a publicării
unui concurs pentru proiectul unui Palat Administrativ,
de către Prefectura judeţului Covurlui, pe luna august
18812. Se intenţiona ca toate instituţiile administrative şi
juridice să fie cuprinse într-o singură clădire, dar
proiectul nu s-a realizat3.
Ziarul local Covurluiul4, menţiona un alt plan din
anul 1883, pentru construcţia Palatului Administrativ şi
Judecătoresc, care a fost respins deoarece era considerat
nepotrivit5. Ziarul mai relata cum Consiliul General în sesiunea sa ordinară din luna octombrie a anului trecut
(1891), a însărcinat pe arhitectul Filip Xenopol, din Bucureşti, cu executarea unui nou proiect şi a devizului
construcţiei Palatului Administrativ şi Judecătoresc6. Se aprecia că suma necesară construirii Palatului Administrativ
şi Judecătoresc va fi mai mare de 500.000 de lei7, iar despre arhitect că şi a dovedit priceperea la construcţia
Palatelor Administrative din Bacău, Vaslui, Bârlad, Brăila precum şi la restaurarea bisericii ,,Sf. Trei Ierarhi” din
Iaşi8. Arhitectul avea să primească un onorariu de 4.000 de lei cu condiţia de a supraveghea lucrările la Palatul
Administrativ şi Judecătoresc9.
În anul 1893 se elaborează un al doilea proiect, care este votat de Consiliul Tehnic Superior, în vederea
executării acestuia corpurile legiuitoare votând un împrumut de 500.000 de lei 10. Ziarul local Covurluiul, menţiona
pe prima pagină că în sesiunea extraordinară din 6 iunie 1893, Consiliul General se va pronunţa asupra proiectului
construcţiei Palatului Administrativ şi de Justiţie şi asupra împrumutului în valoare de 500.000 de lei pentru
construirea acestuia11. Din păcate nici acest proiect nu s-a realizat, astfel Prefectura se hotărăşte să cumpere în
anul 1893, localul unde se afla Curtea de Apel12. Nici acest obiectiv nu este atins, astfel că încep negocieri pentru
achiziţionarea a trei imobile din Galaţi, dar fără rezultate pozitive13. În anul 1894 prefectul Gheorghe Robescu
hotărăşte achiziţionarea unui loc din strada Mavromol, încredinţându-se arhitectului Ion Mincu sarcina de a
întocmi proiectul Palatului Administrativ, cu condiţia ca valoarea acestuia să nu depăşească suma de 500.000 de
lei14. Tratativele cu Creditul Funciar eşuează, astfel Consiliul Judeţean votează pe anul 1894, cumpărarea unui alt
loc din strada Mavromol şi Culturii, proprietatea Spitalului ,,Sf. Spiridon“ din Iaşi15. Între anii 1898-1899, atunci
când prefect era D. Zorilă, Consiliul Judeţean cumpăra un teren viran cu suma de 90.000 de lei16 şi casele
alăturate aparţinând lui Dinermann pentru suma de 32.500 de lei17, care au fost demolate, unde se va ridica
ulterior Palatul Administrativ. În timpul mandatului de prefect al lui Ion C. Atanasiu, care începe din anul 1901,
Consiliul Judeţean autorizează întocmirea unui proiect pentru Palatul Administrativ de către arhitectul Ion Mincu,
iar valoarea acestuia să nu depăşească suma de 300.000 de lei18. Arhitectul Ion Mincu elaborează ante-proiectul
care se ridica la suma de 390.351 de lei şi 64 de bani, pe care Consiliul Judeţean la votat la data de
3 noiembrie 190119.
La 20 octombrie 1903, se obţine aprobarea regală, prin Înaltul Decret numărul 272820. În data de 15 ianuarie
1904, are loc licitaţia pentru darea în întreprindere a lucrării, termenul pentru executarea lucrărilor era stabilit la
2 ani21. Valoarea lucrărilor se ridica la suma de 300.530 lei şi 14 bani, conform planului şi devizului22. La 25
februarie 1904, se semnează contractul dintre Prefectura Judeţului Covurlui şi antreprenorii de lucrări publice din
Galaţi care câştigaseră licitaţia, M. Roman, Th. Trancu şi inginerul I.D. Popovici23. La începutul lunii aprilie a
anului 1904 sunt demarate, în absenţa arhitectului Ion Mincu, lucrările de săpături la fundaţie sub supravegherea
arhitectului Vasilescu24.
Festivităţile prilejuite de punerea pietrei de temelie, au fost organizate în ziua de 23 mai 190425. Autorităţile
locale au pregătit cu fast evenimentul, construind mai multe tribune cu o capacitate de 300 de locuri26, tipolitografia ,,Moldova“ a tipărit 800 de bilete de intrare, 200 de invitaţii, 50 de invitaţii speciale şi 200 de invitaţii la
banchetul care avea să se desfăşoare în acea seară27. Au fost prezentate publicului cu această ocazie 6 schiţe ale
faţadei viitorului Palat Administrativ28. La festivitatea au luat parte pe lângă un public numeros şi oficialităţile
bucureştene sau locale: miniştrii D.A. Sturdza, preşedintele Consiliului de Miniştri, Vasile Lascăr, ministrul de
interne şi C. Stoicescu, P.S.S. Episcopul Dunării de Jos, Pimen Georgescu, Ion C. Atanasiu, prefectul judeţului
Covurlui, senatorul Gamulea, deputaţii Orleanu şi Apostol P. Papadopol, Zaharia Soare Ioan, preşedintele Consiliului
Judeţean, I. Bastache, primarul oraşului, P. Ionescu, preşedintele secţiei a II-a a Curţii de Apel, Maxim,
prim-preşedinte al Tribunalului, colonelul Boteanu, comandantul Corpului III de Armată, Alexandru Gussi, prefectul
Poliţiei, arhitectul Ion Mincu, antreprenorii lucrării şi Djuvara, reprezentantul României în Comisia Europeană
a Dunării29.
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P.S.S. Episcopul Pimen Georgescu şi întregul cler al
catedralei au oficiat serviciul divin30, după care oficialităţile
prezente au semnat actul comemorativ, în care se menţiona:
,, Noi, Ion C. Atanasiu, prefectul judeţului Covurlui, după
îndelungă muncă şi stăruinţă şi cu ajutorul luminat al
Representanţilor judeţului în Consiliul General, învrednicitune-am a pune temelia palatului administrativ din Galaţi, ca
să fie el adăpost nouă şi urmaşilor noştri, întru îndeplinirea
misiunei ce ne-a încredinţat judeţul şi Guvernul ţărei“31.
Actul a fost semnat şi de arhitectul Ion Mincu, care a
introdus într-un tub de sticlă unul din cele trei exemplare,
alături de o colecţie de monede româneşti aflate atunci în
circulaţie, la care primul ministru Sturdza a adăugat o
monedă de argint din timpul domniei voievodului Bogdan,
fiul lui Ştefan cel Mare, monedă dăruită de către Georgescu,
secretarul Consiliului Tehnic al Judeţului32.
Au urmat scurte alocuţiuni, primul fiind prefectul
judeţului Covurlui, Ion C. Atanasiu, care evidenţia lipsa unui
edificiu public în Galaţi, dar şi eforturile făcute de autorităţi
între anii 1882-1904 de a ridica acest edificiu33. După prefect
a luat cuvântul ministrul Vasile Lascăr care sublinia:
,,…gradul de civilizaţie al unui popor se recunoaşte din
monumente“34. Ultimul care a luat cuvântul a fost primul
ministru Sturdza, care menţiona: ,,Cum am mai zis doresc
ca acest palat să poarte denumirea de casa muncii pentru
binele obştesc şi palat să fie cu numele numai, iar econimia
să fie realitatea“35.
După ce primul ministru şi-a încheiat discursul, toţi
cei prezenţi în pavilionul oficial s-au îndreptat spre locul
unde urma să fie pusă piatra fundamentală. Ajunşi aici P.S.S.
Episcopul Pimen a sfinţit cu aghiazmă locul unde urma să
fie depus pergamentul, după care a aşezat pergamentul în
interiorul unei nişe săpate în piatră36. Două femei îmbrăcate
în costum naţional au adus un vas cu ciment din care toţi
înalţii demnitari au pus cu mistria ciment pe marginea nişei
peste care a fost aşezată piatra fundamentală37. Au urmat
toasturile în cinstea familiei regale, a prosperităţii judeţului
Covurlui, după care în sunetele muzicii militare participanţii
s-au retras38. După această ceremonie lucrările de amenajare
a fundaţiei se desfăşoară într-un ritm alert astfel că, la 4
iulie 1904, acestea erau definitivate, delegaţia Prefecturii
care a verificat calitatea acestora declarându-se mulţumită39.
La 30 aprilie 1905 Prefectura Judeţului Covurlui, prin
prefectul Emil Vulpe, semnează un contract cu antreprenorul
F. Lescovar prin care acesta din urmă îşi ia angajamentul
efectuării lucrărilor de tâmplărie contra sumei de 46.268
de lei şi 83 de bani40. În prima jumătate a lunii mai sunt
terminate lucrările la acoperiş 41 , iar în luna iunie
instalarea stoleriei42.
La 27 iunie 1905 Prefectura semnează un contract cu
,,Casa Feirich et C-nie“ în vederea executării lucrărilor de
canalizare şi alimentare cu apă şi gaz a Palatului Administrativ
contra sumei de 17.755 de lei şi 24 de bani43. Instalaţia de
încălzire a fost realizată de firma ,,Adolf Siebrecht“, patronul
fiind reprezentant general al ,,Societăţilor Anonime
Koerting“, din Hanovra, Paris şi Viena, în urma semnării
contractului din data de 8 august 1905 contra sumei de

8510 de lei şi 10 bani44. Instalarea cazanelor, ţevilor şi
caloriferelor începe la 22 octombrie 190545. La 7 noiembrie
1905 Prefectura Judeţului Covurlui se adresa Ministerului
de Interne în vederea aprobării contractării unui credit
suplimentar, în valoare de 220.000 de lei, de la Casa
Creditului Judeţean şi Comunal, pentru terminarea lucrărilor
la Palatul Administrativ, urmând ca datoria să fie achitată
în termen de 20 de ani46. La 28 noiembrie 1905 au fost
contractate de B. Gaiser din Bucureşti, furnizorul Curţii
Regale, lucrările ce urmau să fie efectuate din fier forjat47.
Înaltul Decret Regal numărul 1011, din 2 martie 1906
sancţiona şi promulga legea48 referitoare la autorizarea
judeţului Covurlui de a contracta împrumutul de 220.000
de lei, în vederea achitării de plăţi către antreprenori şi
achiziţionării de mobilier, precum şi construirea unei
cazarme pentru escadronul teritorial de călăraşi49.
Prima poliţă de asigurare a Palatului Administrativ se
realizează la 9 februarie 1906, cu o reducere de 10%, din
partea Societăţii Generale de Asigurare ,,Dacia-România”
din Bucureşti, pentru o perioadă de 7 ani, plăţile asiguratorii
urmând să fie eşalonate în mai multe tranşe50. Suma pentru
care a fost asigurată clădirea era de 430.000 de lei, valoare
ce cuprinde asigurarea pentru întregul imobil: 22 de camere
şi două coridoare parchetate, 23 de camere şi 7 coridoare
cu mozaic, 38 de camere şi 7 coridoare cu duşumele, 21
de scări de lemn, 6 de piatră şi una de fier, inclusiv
pentru fundaţie51.
Cele două statui din marmură albă care străjuiesc faţada
principală a Palatului Administrativ ,,Industria“ şi
,,Agricultura“ au fost realizate de sculptorul Frederic Storck
din Bucureşti52, iar modelele din ipsos care au stat la baza
realizării acestor sculpturi şi a ornamentelor în piatră au
fost realizate în atelierele sculptorului Wilhelm Dietz din
aceeaşi localitate53. Transportul statuilor de la Bucureşti la
Galaţi respectiv construcţia schelelor şi montarea acestora
a revenit sculptorului George Rigos din Galaţi, recomandat
de arhitectul Ion Mincu, pentru suma de 450 de lei, la data
de 4 iunie 190754. De asemenea, George Rigos a fost cel
care a realizat, în anul 1907, sculptura ornamentală în piatră,
precum şi inscripţia ,,Palatul Administrativ“ de pe
frontispiciul clădirii, în jurul orologiului, contra sumei de
3.000 de lei55. Lucrările de stolerie şi o mare parte din mobilier
au fost executate de F. Lescovar, reprezentantul ,,Primei
Societăţi Economice“ din Galaţi56, iar aparatele de telegraf
şi telefonie, au fost achiziţionate în anul 1906 de la firma
,,Teirch & C-ie“ din Bucureşti57. Mobilierul din sălile de
protocol a sosit la Galaţi, pe calea feroviară în 55 de colete
de la ,,Casa Dreising“ din Aachen, Germania, contra sumei
de 8.285 de lei58. La 9 aprilie 1907, directorul lucrărilor
Palatului Administrativ, arhitectul Ion Mincu, împreună cu
inginerul şef al Judeţului Gheorghe Radu, delegat de către
prefect, au procedat la inspectarea şi recepţia definitivă a
lucrărilor efectuate de antreprenorii M. Roman şi inginerul
I.D. Popovici59.
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Să facem un copil!
Gura lumii degrabă ar număra domnişoarele, doamnele,
muzele, necunoscutele cărora scriitorul Peter Sragher le
dedică poeme într-o carte a domniei sale din anul 2003,
apărută la Ed.Paralela 45. Şi le-ar ieşi vreo cincisprezece şaisprezece. Şi lumea ar da din căpăţâna sa mare a
dezaprobare. Titlul cărţii ne-ar face să ne gândim la faptul
că, totuşi, autorul are intenţii serioase. Se numeşte (ironic,
autoironic cu măsură) „Să facem un copil”. Dacă îndemnul
ar fi fost luat în serios de subiectele în discuţie, ar fi ieşit,
dacă punem la socoteală şi nişte gemeni sau tripleţi,
aproximativ douăzeci de copii! Dar gura lumii este rea!
Practic, îndemnul este adresat numai unei iubite, doar primul
grupaj fiind numit astfel (p.6-16), aici găsindu-se şi poemul
cu pricina.
Prologul sobru, simplu, sintetizează oarecum
condiţia umană, ţesând fir de lumină lângă fir de
întuneric, deşirând fir de lumină lângă fir de întuneric.
În căutarea unei certitudini sentimentale inevitabil: „îmi
spăl dimineaţa// noaptea de pe mine/ fir cu fir arunc/
întunericul/ în nefiinţă/ îmbrăcat de tot/ în spaţiu/
îmi spăl ochii/ pielea/ trupul// cu lumină/ până când
din mine/ nu mai rămâne/ nimic/ decât sufletul gol/
prins în căutarea/ unei fărâme de/ iubire” (p.5).
Desigur, dragostea nu este uşoară. Nici adevărata
literatură erotică. P.Sragher este conştient de aceasta
şi mai ştie şi că sinceritatea este esenţială şi într-o
relaţie dar şi în nemurirea ei literară. De aceea nu
încearcă prin subtilităţi, chichiţe şi mărgăritare tehnice
să seducă. Lasă totul să fie într-o curgere de cascadă.
Aşezarea în pagină trimite la fluiditate; bachelardian,
P.Sragher este un om al Apei sacre, aduce ploaia care
„încovoiază/ peisajul”, orele se scurg, iubita ar trebui să
curgă „împreună cu râurile”, unele scene sunt pe malul
veşnicei mişcări a mării, timpul a început să-i lunece din
priviri femeii; depărtarea curge prin oameni; râul fuge spre
Ea... Este un om al Lunecării, al Metamorfozei, fără a fi
alunecos la propriu (J). El zice frumos, poetic: „sunt

prăpastie urcând pe/ umerii munţilor/ uitând de/
adâncime” (p.9).
Este în egală măsură (mă refer strict la această carte)
şi un Om al Aerului, al mişcării acestuia, nici celelalte
materii/ elemente (însăşi Materia, dacă vreţi) ne fiindu-i
străine în construcţia poemelor de dragoste care urcă pe
pagină precum nişte arbori sequoia, delirând de preaplinul
Înălţării (creării) lor. Un experiment: de citeşti pagina 9 „de
la coadă la cap”efectul e aproape acelaşi: „uşoară de/ cădeai
pe trupul meu/ petrecea peste
munţi/ dorinţa mea te/ covorului
oriental/ magia/ nu te purta/ suind
cerul/ cu graţie/ crestând spaţiile/
o urmă de nor/ vânt erai/ zbor
desprins din/ prin ceaţă/ râu
şerpuind...” Desigur, acest
experiment nu este valabil
întotdeauna...
Când se aliază cu tandreţea şi
arderea cosmogonică a iubirii
poate scrie despre părul ei cum
„arde aerul/ ridicându-l în cer/
însoţindu-se de noapte”, cum „taie
orele pentru/ greieri/ ca să înveţe/
dragostea/ părul tău/ noaptea/
cântă”. Simplu. Trezind dorinţe şi fiinţa metaforei autentice.
Dorinţe simple. Tot fără încărcături inutile descrie ce minuni
pot face ochii Ei: „m-ai eliberat de/ seceta zilei/ de mâine/
de pământul rupându-mi-se/ putrezit de sub/ picioare/ m-ai
eliberat/ de amurgul răsfirat/ rază cu rază/ pe amintire/ de
zorii începuţi/ în copilărie/ care nici azi/ nu s-au
sfârşit” (p.21).
Conştient sau nu, depinde de cât tribut dă autorul
dicteului automat, operează cu termeni
ai filosofiei clasice: Spaţiu, Timp, formă,
gândire, frumos, Durată, Om,
Dumnezeu, Moarte... Poate cu
Libertatea şi cu Adevărul este mai dificil:
doar în dragoste, ca şi la război, totul e
permis... şi nimic.
Bacovianismul unei ninsori
nebuneşti ia dimensiuni apocaliptice, de
„seacă timpul” şi lumea. Şi doar „ninge
cu sufletul/ tău/ pe sufletul meu”.
Peter Sragher poate fi un
îndrăgostit de dimensiuni cosmice. Dacă
este să dăm crezare poemelor sale
făcând cu ochii celor brumariene, fără
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licenţiozitatea mieroasă, lipicioasă a acestora: ludismul său
este însă sobru, donjuanismul său este anti donjuanic.
Este, dacă vreţi, un îndrăgostit demn de un Gulliver în
Ţara Uriaşelor: „mă ţin cu mâinile/ de pleoapele tale/ să
nu mă îngropi/ cu o privire”.
Ştiinţele naturii, ca să zicem aşa, ni-l provoacă pe
poet să scrie un addendum la unele teorii ale fizicii ori
„La steaua...” eminesciană: „de mii de ani/ nu mai este
nimeni/ nici om/ nici apă/ nici pământ/ peisajul a dispărut
din/ memorie/ doar noi/ numai noi/ suntem/ legănând
văzduhul/ mistuiţi într-o undă/ de energie/ plecată în/
pribegie” (p.27-28).
Poemul „noaptea” (p.58) chiar este o parafrază reuşită
a poemului eminescian. Redăm a doua parte a acestuia:
„spre tine îmi bate inima/ face valuri cu sângele meu/
până la ceruri/ târziu ajunge la ochii tăi/ steaua sirius/
steaua beteigeuze/ de mult nu-mi mai există inima/ de
mult nu-mi mai există sângele/ doar sufletul meu/ făcut
val cu iubirea/ vine să-ţi atingă/ lumina”.
Microcosmos (uman) şi macrocosmos se simt bine
în lirica sragheriană. Timpul considerat obiectiv şi cel
subiectiv se unesc/dispar pentru a se da Timpului literar
drept la existenţă.
Spaţiul întreg este un sufletrup de femeie care poate
fi într-o noapte „mască africană”. Şi Bărbatul - ni se
sugerează în „postlog” - poate deveni o întruchipare a
Timpului care se poate ruga - aproape heideggerian:
„doamne/ dă-i timpului/ trist/ tandru/ trecător/ spaţiu/
să-şi afle/ iubirea”.
„La noapte eşti mască africană” este şi grupajul cel
mai consistent al volumului, cantitativ (sunt nouăsprezece
poeme) şi poate şi calitativ...
Mâini, buze, voci, liniştea, pielea, însuşi Soarele,
mersul ei de felină, clădirea lumii, toate acestea şi multe
altele, combinându-se, dând imaginarului poetului prilej
de excelenţă în dorinţă, ne invită cât se poate de decent la
o nuntă/ nuntire de hârtie şi cerneală, magică, aproape
nemuritoare. Nuntire purtând prenumele de Armonie:
„mâinile tale/ descoperă armonia/ într-o rotire/ coborând
spaţiul/ până la începuturi” (p.32).
Până la începuturi pentru a se dovedi încă o dată
că iubirea nu are început sau sfârşit. Când există...
într-adevăr.
Peter Sragher nu se ruşinează să-şi declare iubirea.
El este Viu şi nu are de ce să-i fie teamă sau ruşine
pentru aceasta. Şi el „pulsând a dorinţă/ încătuşat de
dulcea/ sclavie a cuvintelor” (p.35), lasă portrete
antologice ale femeii iubite, ca în „eşti liniştea” sau „trupul
tău”, ca să ne referim acum doar la grupajul invocat.
Inflaţia declarativ-decorativă (de!, mască africană
sau spaţial-bucolică) este salvată de menţionata
sinceritate, ajustată de luciditate: „te iubesc// până când
noaptea/ ne închide ochii”, declaraţie vag
danielbănulesciană. Deşi, din parfumul ei (cine ştie? zice scepticul) „o să izbucnească/ odată şi-odată/
nemărginirea” (p.46).
Poate şi din ochii iubitelor, ingredient la fel de magic
al poemelor sale. Dacă e să ne referim doar la grupaje,

trei se intitulează „căldura ochilor ei”, „ochii ei căprui” sau
„cum apun ochii tăi”. Părul acestor femei privilegiate este
şi el mai mult decât necesar (şi, poate, facil).
De fapt fiecare milimetru al acestor fiinţe poate provoca
Nemărginirea să cânte/ să dicteze Poetului poemele dorinţei,
împlinirii, deznădejdei, sfârşitului, armoniei,
plenitudinii, bucuriei...
Şi când rămâne doar „tăcerea ochilor”, decent,
P. Sragher se opreşte.
Şi mai opreşte doar, sugerând că orice cuvânt ar putea
fi un sărut, orice cuvânt ar putea fi umplut de viaţă prin
frumuseţea femeilor (băutura preferată a soarelui orb!).
O semnificaţie cu totul şi cu totul aparte are textul „o
nouă limbă”, dedicat marianei marin, scris la câteva zile
după moartea prematură a acestei scriitoare: „ridic pumnalul
ascuţit de/ privirea ta/ şi-l înfig dincolo de/ noapte/ cu ură
îmi cade din mână/ gata să se hrănească din/ ţărână/ pe
buzele lacomului/ instrument ucigaş/ despicate de/
strălucire/ nici urmă de sângele negru/ al pământului/ nici
formă de ţipăt/ al ţărânei/ tăiată de durere// nu mai este
nimic// pământul/ dispărut/ pumnalul/ lovit de gol/ noi doi/
furaţi în/ elanul mişcării de pumnal// din deschizătura
deşartă/ izbucnesc cuvinte teşite/ fraze rupte de/ teamă/
verbe vitregite de/ bărbăţie/ conjuncţii cu glasul/ amuţit/
din deschizătura deşartă/ ţâşneşte-a fântână/ o limbă nouă/
ca să găsească numele/ suferinţei zidite în trupul/ tău”, scris
la Bucureşti, 8, 14 aprilie 2003 (p.75-76).
Iată un poem care ne readuce aminte că Adevărata
Iubire este dincolo/dincoace chiar şi aici, că nu este simplă,
că nu este de aici (mai exact), că este de fapt o limbă a
sufletelor de stele din care noi apucăm să învăţăm să spunem
doar „da” şi „nu”. În limbaj informatic, 1 şi 0...
Deoarece, nu-i aşa, în iubire unu şi cu unu fac unu,
iar dacă nimic nu e, este zero. Şi gata.
Predactor la... Pseudocinegetica: a.g.secară
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Ioan Toderiţă

Medicină şi Cultură
Arpentajiile kafkiene ale „castelului cunoaşterii”

30

Nicolae Bacalbaşa, profesor la Facultatea de Medicină şi
Farmacie din Univesitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, scrie încă o carte
interdisciplinară, adaos şi completitudine la câte avea deja scrise:
Riscuri şi erori în anestezie-reanimare (Ed. Medicală, red. Crivda,
Bucureşti 1980), carte de strictă specialitate; Mâna şi articulaţia
(coautor cu Gogulescu N, Gogulescu B., Ed. N’Ergo, Galaţi, 2001),
carte de antropologie; Îngrijirea vârstnicului cu obstrucţie urinară
joasă (coautor cu doctoriţa-chirurg Bacalbaşa Roxanda, soţia
scriitorului-medic Bacalbaşa Nicolae; Ed. Istru, Galaţi, 2002);
Fiziopatologie vol. I (coautor cu fratele domniei sale Bacalbaşa
Gheorghe, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002), carte – din
nou – universitară, de specialitate colaterală; Antropologia
alimentaţiei vol.I (coautor cu Iordăchescu G., Bulancea M., Ed.
Academica, Galaţi 2002); Compendiu de medicină internă (coautor
cu Domnişoru L., Cristea D., Bugeag Gh., Ed. Naţional, Bucureşti,
2004, sub redacţia Domnişoru L.); Elemente de patologie
chirurgicală (Ed. Medicală Bucureşti, 2005, sub redacţia
Firescu D.); Anestezie colocvială vol. I (Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2005).
O nouă carte, intitulată: Medicină şi Cultură (Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2010), coautor Diana Popa, fiica doctorului
N. Bacalbaşa.
Carte-eseu-epistemic-fluid, ştiinţifică, prin domeniile
antropologice şi medicale – generale analizate, literară, prin oaze
gnostice diferenţiate istoric, exprimate ca (in)certitudine
cvasiştiinţifică, oazele si istmurile temelor şi tematicilor culturii
universale, sociale, informaţionale, tehnologice, dar şi psihologice
colective.
75 astfel de teme, pe o întindere de 700 de pagini, de 44,4 coli
tipografice, impresionantă incursiune - volum a unei
cărţi contemporane.
Iată denumirile acestor teme: Tema 1 - Cultura, antropologia
culturală (pag. 18-53); în care scriitorul N. Bacalbaşa îşi pune (ne
pune) întrebarea: Ce este (în fond) omul? şi, tot el ne luminează cu un
răspuns, trecându-ne prin (via Keesing R.) clasificarea antropologiei:
fizică, culturală, arheologică; cea culturală fiind socială ( cu ramuri
diverse) şi lingvistică. Precum şi antropologie medicală. De aici,
motivaţia titlului acestei cărţi.
Tema 2: Se trage omul din maimuţă? Apariţia omului –
CÂND, UNDE, CUM? (pag. 53-78). Foarte abundentă antropologie
evoluţionistă, cu încredere în darwinism reformat prin problematizări
ale evoluţiei în regim contemporan, modern: soluţie, mai clar-veridic,
a celor mai vechi interpretări revigorate.
De exemplu, prin cultură: care, specifică în capitolul I, scriitorul
N. Bacalbaşa, are 250 de definiţii – descrieri. Greu de enunţat, noţiunea
de „cultură”, ca “entitate” a regulii genului proxim şi diferenţei
specifice, fiind o noţiune primară, precum “mulţimea”, “omul”, „
pasărea ancestrală a cuvântului dintâi” şi „mireasa dintâi a lumi”. 250
descrieri a noţiunii de cultură (deci) pe care medicul scriitor le
coordonează în timp, în timpul meditaţiei lui în opera unor mari
lingvişti, antropologi, fondatori de ştiinţe sociale, spre noi, cât mai
plastic, cât mai precis, prin intertext:
Cultura fiind ansamblu de cunoştinţe şi competenţe pe care
un individ le dobândeşte, începând de la naştere, cu ajutorul
creierului (Cavalli-Sforza L: care împreună cu Paolo Menozzi şi
Alberto Piazza au scris celebra lucrare “Istoria şi geografia genelor
umane”, câştigătoare a premiului Winner of the 1994 R.R. Hawkins
Award, titlu oferit de Universitatea Princeton).
Sunt enunţate de scriitorul N. Bacalbaşa 14 definiţii, punctuale,
şi încă multe sinteze ale acestora “in plano”.
Alături de cultura - fenomen etnologic: “expresie a totalităţii
vieţii sociale a omului, caracterizată prin dimensiunea sa colectivă,

dobândită, dar ţinând în mare parte de inconştienţă”(E.B. Tayler,
1832-1917; adept al concepţiei unităţii psihice a omenirii: spiritul
uman, în condiţii identice, acţionează asemănător; culturacomplexul care include cunoştinţele, credinţele, arta, morala, legea,
obiceiurile şi oricare alte capacităţi sau deprinderi dobândite de om
în calitate de membru al (unei) societăţi).
Până la finalizarea acestor definiţii – descrieri ale culturii, cu
clasificarea lui A. Kroeber: Cele şapte clase ale definirii culturii
fiind: enumerativ-descriptive, istorice, normative, psihologice,
structurale, genetice, incomplete.
Expunerea precisă a unei teme prin graiul intertextualităţii se
aşează pe avalanşa metaforei literare inedite – a scriitorului
N. Bacalbaşa, greu de stăpânit în “opinie-doxă-propie”, pretutindeni,
în cartea sa. Fie în forme sustrase din “conversaţiile cu alţii”, cu oamenii
de ştiinţă lecturaţi:
“Orice produs al culturii este o unitate dialectică între material
şi spiritual”, text ce subliniază ideea anglo-saxonă a culturii ,”ce şi
cum-ul” interacţiunii sociale (how and what)”.
Fie in forme hazlii, purtătoare de umor şi ...necaz reconfortant,
ca în povestirea următoarei întâmplări, during-comuniste:
Sergiu Crivda, unul din părinţii anesteziei moderne în România
(locuinţă sentimentală a autorului acestei cărţi) era obsedat de un
episod al tinereţii: secretarul de partid al Spitalului Colentina Bucureşti,
care, în 1947-1948, îl fugărea prin curtea spitalului cu întrebarea
imperativă: “Tovarăşul doctor, de ce nu porţi şapcă?”
Şapca în capul individului era în acele vremuri ca dangana
aplicată cu fierul roşu pe crupa vitei. Era adeziunea ta şi luarea lor
în stăpânire... Sergiu Crivda, după douăzeci de ani, încă se scutura
de scârbă... conformismul când nu era spontan (în comunism) era
impus. Cultura impusă în forme concrete este mai grea ca lanţul,
individul este un rezultat al culturii, un vector al acesteia, cât şi un
manipulator şi creator de cultură. Ca vector, individul diseminează
comportamentul cultural, ca manipulator, foloseşte atitudinile, valorile
şi modelele comportamentale pentru a-şi promova interesele.
În calitate de creator, individul, inclusiv scriitor, devine vehicul
al schimbărilor culturale, printr-o relaţie în dublu sens: individcultură.
Credinţă, de scriitor, continuată cu „revolta”:
Cât avem robie şi câtă libertate, unde se sfârşeşte natura şi
unde începe cultura? Cât se încalecă mema cu gena, cât suntem robi
ai culturii şi cât creatori ai acesteia, iată întrebările deschise ale
antropologiei de astăzi.
Discurs sincer al scriitorului- om de ştiinţă, a unui creator de
cultură, nesubordonată ideologiei, ideocraţiei de orice fel. Discurs ce
finalizează afectiv credinţele şi locaţiile erudite ale culturii, în vorbe
simple literare – sonore respiraţii revelatoare.
Stil ce interferează expresia literară a conceptelor şi doctrinelor,
susţinute persuasiv şi riguros, în toate capitolele. Cum în capitolul,
enumerat de mine prin numarul 2, “Apariţia omului”, se “întâmplă”
ades. Începând povestea “apariţiei” astfel: Cu toate disputele amintite
(că omul şi maimuţele-cimpanzeul ar avea un strămoş comun), cel mai
vechi strămoş al omului pare a fi TUMAI (nu, nu “tu m-ai nenorocit
pe pământ”, de la Dumnezeu pedeapsă a lui Adam. Că Eva din coasta
lui a fost creată să-i ţină de urât nefericirii de a…şti), Tumai
(Sahelanthropus tchadensis) trăia acum 7 milioane de ani în
păduri mlăştinoase.
Tumai înseamnă în limba goran “speranţa vieţii”, el a fost
descoperit la 2500 km de Rift-ul African. Momentul segregării omului
de maimuţă este greu de stabilit.
Expunerea continuă, sub forma unui “curs de paleontologie”,
cu pauze respiratorii-reflexive, ca ordine prestabilită metodic, didactic,
pe document-text ingerat, inserat la vedere, greu contestabil: în
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paranteze fiind mereu-permanent consemnaţi autorii-martori ai
afirmaţiilor scriitorului.
Referindu-se la cele două linii evolutive ale lui Homo sapiens şi
Neanderthal, scriitorul N. Bacalbaşa îşi „face” cursul de
medicină, astfel:
„Descoperirea genei FOXP2, la Neanderthal (în 2007),
coroborează cu date anatomice. Poziţia osului hioid (descoperit în
1983, în Kabara, Israel) şi a laringelui, existenţa ariilor cerebrale
Broca şi Wernicke, arată fără tăgadă că el Neanderthal) stăpânea
limbajul.”
Veritabil curs de “anatomie antropologică” dar şi (de ce nu)
de geologie. Parantezele “certificând” afirmaţiile, demonstraţiileipotezelor existenţiale.
Epistemic ce, la Nicolae Bacalbaşa, se edulcorează dintr-odată,
deodată literar: Neanderthalul era apt de gândire simbolică. Îşi
îngropa morţii. Foarte asemănător morfologic de Homo Sapiens.
Este un “văr” al omului modern.
Asemenea unui curs complementar multor ştiinţe, scris de
un pasionat al heterogeniilor culturale aplicate diferenţial şi
interdisciplinar.
Cum din comparaţie, ca şi din ipoteză, rezultă îndoiala în forma
ei cea mai sublimă, a cugetării îndoielnice, sub semnul timpului
înspăimântător de prezent în trecut ori trecut-prezent al unui scriitor
universal. Temători fiind noi de propria noastră ignoranţă (ce bine ar
fi) în faţa unei scrierii – de acest fel
Un procedeu al paralelismului dintre tema antropologică şi
împlinirea ei posibilă, se / ni se / dezvăluie, de asemenea, ca stil
spontan ,îndepărtător de / în “teorie abundentă”, spre zone de
„suspans în contemporaneitate”, a rapoartelor antropice om/societate;
anatomie inferioară / superior împlinită la omul sapiental de azi, ori
posibil-distructivă a omului de ... mâine.
Tot ca demonstraţie ştiinţifică: La om există o asimetrie a
emisferelor legată de dezvoltarea centrilor vorbirii. Anumite
circumvoluţiuni ale scoarţei în lobii temporal şi frontal sunt mai
dezvoltate în emisferul stâng. (Ele sunt legate de ariile limbajului,
aria Wernicke ce asigură semantica şi zona Broca legată de formarea
cuvintelor şi sintaxă) organizarea corticală caracteristică omului
actual a început să se schiţeze extrem de precoce, cu 3-4 milioane de
ani în urmă. A treia circumferinţă frontală inferioară, purtând pe
stânga aria lui Broca, a început să se dezvolte începând de la stadiul
de Australopithecus afarensis. Ph. Tobias din Johanesburg a arătat
că la homo habilis (cu două milioane de ani în urmă) aria Wernicke
era mai dezvoltată în stânga decât în dreapta.
Şi iată “parabola antropică”: La sugarul de azi urechea dreaptă
reacţionează mai ales la sunete scurte repetate (tip limbaj), iar cea
stângă, la muzică. Specializarea emisferului cerebral stâng la vorbire
şi a celui drept la muzică, survine de la vârsta de 4 ani”. Afirmaţii ale
evoluţiei extrauterine a “fătului”, ce conţine milioane de ani-timp
evolutiv, susţinută din nou de o „competenţă-competentă”:
“Specializarea mai precoce a urechilor o determină deci pe cea
cerebrală (Singer Y., Universitatea California).
Această îmbinare, nu numai în aceste capitole, îmbinare a
salturilor în timp evolutiv, este o dezordine-ordonată sistematică în
întreaga carte. Plină de teme în dispută ştiinţifică, etică, istorică şi
imprevizibile în timpi aleatorii.
Curs, aşa cum spuneam, de cultură diferenţiabilă
interdisciplinar.
Continuitate aparentă discontinuă, aparent evidenţială,
de “fapte conştient asumate filosofic dar şi filologic”.
Cartea putând avea tot atâtea titluri cât ne permite binaritatea
disputelor sale. Dihotoniile ei gnostice ori dualitatea lor numai:
sinergetice (ca acţiune împlinită) antagonice (din punct de vedere
dialectic) Iată câteva posibile-alte-titularizări ale “Medicinei şi
culturii”, capitole (sublimal dihotonice) ale cărţii “Medicină şi cultură”:
Carne şi Destin (cap. 5, pag. 53); Omul între cimpanzeu şi

bonobos (Cap. 6, pag. 86); Gândire şi Limbaj (cap. 18, pag. 184);
Sex şi comunicare (pag. 174); Mâna dreaptă, mâna stângă între
Natură şi Cultură (cap. 45, pag. 391); Între Platon şi Rousseau
(cap. 69, pag. 548); Magie şi Medicină (cap. 72, pag. 629); Natură
versus Cultură (cap. 44, pag. 362).
Că ea (această carte) este tematică diferenţială-antropologică
favorabilă unui curs de comunicare intra şi extra-universitară, ne
dovedesc temele-capitol univoc expuse, dar explicit întemeiate: a)
psihologice: Inteligenţă (pag. 136); Limbajul – de ce, cum, când?
(pg. 143); Emoţia, Emoţia estetică (pg 235, 246); Frica, armonia
şi egalitatea (cap. 64, pg. 508).
b) sociale – moral sociale: Moralitatea şi semnificaţia ei
biologică (cap. 22, pg. 196); Fratele meu, animalul (pg. 216);
Specificitatea socio-culturală (pg. 307); Agresivitatea defensivă
(pg. 324); Globalizarea-transport şi tranziţie (pg. 416); Informaţia
– element fundamental al epocii moderne (pg. 444, cap. 56);
Publicitatea (cap. 55, pg. 438); Distracţia şi divertismentul,
temelia globalizării (pg. 425); Mijloace de comunicare în masă
şi impactul lor socio-cultural (pg. 400); Violenţa umană (pg.
307); Specificitatea socio-culturală; Corectitudinea politică, cea
mai periculoasă formă de totalitarism pe care a cunoscut-o
omenirea (pg. 357); Superstiţia (pg. 355); Ceilalţi (pg. 635);
Placebo (pg. 644).
c) fiziologice: Din păcate omnivor (pg. 321), Mâna dreaptă,
mâna stângă; Neuroplasticitatea (pg. 118); Animalele şi moartea
(pg. 234).
Deci cartea Medicină şi Cultură este un curs multiplu de
sociologie, psihologie, fiziologie, psiho-terapie, fizioterapie, dar
şi de filosofie empirică, kantiană, ca elemente de
cultură universală.
Evident, curs de comunicare multiplă studenţilor la medicina, ce
vor purta în lume amintirea unui profesor erudit, de neuitat, apropiat
“suferinţei omeneşti de a şti mai mult, de a şti adevărat şi temeinic”,
de a oglindi ştiinţa altuia în propria sa conştiinţă.
Conştiinţa medicului Nicolae Bacalbaşa, care scrie cărţi pentru
cărturari de soi, avizi de ştiinţe medicale-socio medicale, alături de
soţie, frate, fiică, alături de prieteni devotaţi însănătoşirii sănătăţii
noastre naţionale, omului zilelor noastre neînaripate, întunecate de
silueta amintirii unei societăţi comuniste totalitare: murim toţi la fel,
trăim toţi la fel – ce ne-a luat minţile într-un avânt plenar-proletar,
demenţial leninist.
Dincolo de orice (înter)dependentă, aceste teme sunt stăpânite
de relaţia “antropologică” a evoluţiei speciei umane. Ea, această relaţie,
coordonează temele reflexiv şi tranzitiv: “A este în relaţie antropologică
cu A”-reflexivitatea. “Dacă A este în relaţie cu B, iar B în relaţie cu C,
atunci A este în relaţie cu C”-tranzitivitatea..Proprietati ce definesc
antropologia,in aceasta carte,ca “ordine parţială” a temelor expuse
dezbaterii.
Aproape matematic, însă, relaţia “Ant” este foarte aproape de
“a fi rudă cu”. Deci este şi simetrică. Mai mult, oricum vom lua o
„pereche de teme-înrudite”, ele sunt antropologice, deci ordonarea
cărţii satisface completitudinea.
Subtil, în cuprins, scriitorul N. Bacalbaşa, „practică” şi altfel de
relaţii, cum ar fi; violenţa, comunicarea nonverbal, neuroplasticitatea,
etc.
Subtilitate ce subtilizează ironic unele teme. (Cum ar fi de spus
că): Religia este o formă de violenţă umană ca şi entuziasmul
militant, formă colectivă de agresivitate.
Capitolul Entuziasmul militant este deschis de citatele:
“Când fâlfâie drapelul toată inteligenţa se află în trompetă”
(proverb ucrainean); “Orice rasă oscilează între autodistrugere şi
distrugerea celorlalte” (Simon Peres); “Nu ştiu de ce este mai glorios
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OBICEIURI DIN CICLUL VIEŢII: NUNTA (IV)

Eugen Holban

Nunta în comuna Piscu

32

Răspunsurile referitoare la felul în care se desfăşoară nunta în
secolul al XIX-lea, surprinse de Chestionarul lingvistic al limbii
române elaborat de B.P.Haşdeu, sunt diferite de la un sat la altul.
Unele au fost rezumate chiar într-o singură frază. Altele au fost
dezvoltate cu mai multă generozitate, oferind posteriorităţii o imagine
ceva mai apropiată de modul în care se desfăşoarau nunţile în perioada
repectivă. Exemplificăm:
„Staroste, care stăruieşte a se face logodna, mirele, mireasa,
seara la vedre, în spre nuntă, duminică diminaţa cununia, nunta,
masa cea mare,uncrapu, cale primare, plăcintele (B.P.Haşdeu,
Răspunsuri la chestionarul lingvistic al limbii române, Tom.3420
f.20, com.Bolinteşti.)
„La nunţi când se cântă despre lada de zestre acestea sunt nişte
obiceiuri care le crede poporul că luând zestrea miresei să o ia cu
veselie ca şi ei să trăiască bine şi să fie veselie.
Iar despre nună cred că colacul pe care îl rupe în patru părţi pe
capul miresei şi îl asvârle în patru părţi vor avea noroc în acele părţi
tinerii căsătoriţi”.(op.cit.Tom.3420, F.197 Frumuşiţa)
„Se logodesc, vine mirele, se fac vedre, duce mireasa, cununia,
nunta, masa mare, uncrapu, legatul miresei, ducerea cu plăcintă la
socri sau calea mânzului”. ( op.cit. Tom 3420, F.51 Bereşti).
„Jumătate logodnă, logodnă, cununia civilă, cununia religioasă
ş.a.”.(op.cit.,Tom 3420 F387, Şiviţa).
„Cercătaru, staroste sau peţitor, logodnă, nuntă, calea mânzului,
vedre. Cununie, nuni, mire, mireasă, vornicii, plăcinte. (op.cit.,Tom
3420 F141, Diocheţi-Drăguslui).
A apărut însă şi un caz excepţional, - com.Piscu - unde
învăţătorul N.Ţărcuşu, a descris ceremonialul în cele mai mici detalii,
oferind imaginea fidelă a unei nunţi din secolul
al XIX-lea.
Fila 364
Cea mai mare parte a flăcăilor care se căsătoresc (însoară), în
loc de a cere fetele de la părinţi, ei le fură, aşa este obiceiul pe aici.
Această furare o fac noaptea. Iată cum: candidatul la însurătoare, de
regulă, în zilele de sărbătoare se duce la hora satului şi jucând, un
interval de timp, ocheşte o fată care-i place; alăturându-se pe lângă
ea, începe a-i propune dacă voieşte a merge după dânsul. Fata
sondează acasă pe mumă-sa: „dacă ar cere-o flăcăul cutare, ar vroi
tatăl său să o dea după el? Mama, dacă ştie că flăcăul este din oameni
cu avere îi răspunde afirmativ, fără a mai întreba pe tatăl fetei. Atunci
fata se înţelege din nou cu flăcăul, spunându-i afirmarea părinţilor, în
care timp flăcăul comunică această afirmare părinţilor lui. Tatăl lui,
cu un alt lehău (om de sat) împreună, cu o ploscă cu vin se duc la
tatăl fetei spre a cere fata şi a se împăca din zestre.
Iar în cazul în care flăcăul este de neam prost şi fără avere,
atunci muma începe a-i face morală fetei, dojenind-o că nu e pentru
dânsa. Fata însă, deşi ascultă cuvintele mamei sale, dar dacă îi place
flăcăul, ea nu ţine cont de poveţele date şi, în fine, face ceea ce a făcut
mumă-sa şi toate femeile ce s-au măritat până în prezent.
(Fila 365) Se înţelege din nou cu flăcăul, de obicei noaptea, că
părinţii nu vor s-o dea după el şi să vină să o fure. La un timp
hotărât, flăcăul mai adună şi alţi flăcăi, plecând noaptea la fată. Şed
la pândă până se liniştesc oamenii prin sat, precum şi părinţii fetei.
In acest timp, dânsa îşi pregăteşte o mică boccea cu haine.
II. Fuga fetei. După ce s-au liniştit toţi din casă, ea iese tiptil,
mirele o ia de mână şi începe a fugi cu ea. Flăcăii, însă, după ce se mai
îndepărteazăpuţin de casa fetei, încep a huhura sau a chiui cu glas
mare: „iuu, iuu, iuu!”

Deşteptându-se atât sătenii precum şi părinţii fetei, se conving
că fata i-a trădat, însă pe de o parte de ruşine, iar pe de altă parte de
frică, căci droaia de flăcăi sunt preparaţi pentru un caz de forţă majoră,
tac din gură fără a face vreo alarmă.
III. Primirea miresei de socri
După ce vin la flăcău acasă cu toţii, care au fost împreună, mireasa
sărută mâna părinţilor flăcăului, în urmă soacra o ia în braţe pe mireasă,
punând-o în pat pe o pernă. Se pregăteşte la moment masa cu băutură.
Aduc lăutari şi joacă până spre ziuă. Apoi, flăcăii se duc pe la
casele lor.
A doua zi, pregătindu-se, socrul cel mare - tatăl flăcăului şi cu un
prieten al său umple o ploscă cu vin şi se duc la tatăl fetei - socrul cel
mic -spre a se împăca. Acesta din urmă face puţină gură din cauza celor
pregătite cu fiica sa, dar nu are ce face şi se împacă.
IV. Zestrea fetei
După mai multe discuţii petrecute între ei, se începe îndată
tocmeala pentru zestrea fetei, după ce socrul cel mic îl sondează pe
socrul mare cam ce zestre îi dă flăcăului.
De regulă zestrea fetei pentru oamenii cu dare de mână (avuţi) se
compune din următoarele obiecte: doi boi, o vacă, o iapă, 5-10 oi, 4-5
prăjini de vie, jumătate fălcie de pământ de arătură şi zestrea din casă,
precum două foi de scoarţă, şase saci, un ţol de car, şase perne, un
iorgan şi un aşternut umplut (saltea de casă). Se mai dau apoi şi
albituri: patru cămăşi, şase ştergare, o faţă de masă.
V. Zestrea flăcăului
I se dă zestre numai din afara casei, precum de la 2 la 4 boi, un
car, o vacă, 4 oi, de la 4 la 6 rânduri de vie )6-8 prăjini), una falcie de
loc. Dacă este cel mai mic i se dă şi casa părintească, cu condiţia de
a-i înmormânta pe bătrâni. Această zestre se dă la cei mai avuţi.
VI. Plocoanele
După ce se termină împăcăciunea în privinţa zestrei mai au un
obicei, care se tratează tot acum, la darea zestrei de către socrul cel mic
şi iată cum: socrul cel mare (tatăl flăcăului) se obligă către socrul cel
mic să-i dea plocoane, dar la luarea zestrei şi anume: una pereche de
ciobote cu tusluri (ciorapi de aba groşi) pentru socru, iar pentru soacră
o caţaveică de postav şi încă o pereche buşmanchii. Aceste plocoane,
dacă nu vor fi aduse duminică dimineaţă, când vin spre a lua zestrea de
la fată, nu li se dă zestrea şi este o mare ruşine.
VII. Târguitul nunţii
Fiecare din socri se duc la oraş pentru a târgui de nuntă cu naşul
tinerilor împreună. Intorcându-se acasă se pregătesc de nuntă. Vineri,
pe la orele 10 dimineaţa, mirele se duce cu rachiu şi stafide, sub numele
de poame la naşul său. După aceasta, cu o ploscă plină cu vin pleacă
prin sat, din casă în casă, poftind oamenii la nuntă.
VIII. Vedrele. Sâmbătă seara fiind pregătite bucatele, se adună
de la 30 la 60 de persoane (după cum este şi satul de mare) şi aranjânduse mese la trei sau patru case, mănâncă, beau şi joacă fără a plăti nimic.
Această petrecere este numită Vedre, adică au prins oamenii pentru
a-i avea la masa cea mare de duminică seara. Bucatele se pregătesc de
vineri, iar sarmalele dejoi, punându-le în vase mari sau putini şi le fierb
sâmbătă, spre a le avea gata la Vedre. Sarmalele nu se fac cu orez ci cu
grâu pisat, numit bulgur. (va urma)
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Virtualia – un tablou al poeziei actuale
Pe 14 octombrie 2011, la Iaşi,
într-o zi frumoasă de toamnă,
concomitent cu Sărbătoarea Sfintei
Parascheva, a avut loc un nou
cenaclu Virtualia. Alina Manole,
coordonatoarea proiectului, a avut
amabilitatea de a răspunde la câteva
întrebări (axate, în special, pe
antologia cenaclului):
Iată-ne ajunşi la cea de-a
treisprezecea ediţie a cenaclului
Virtualia (eveniment unde a avut loc
şi lansarea celei de-a noua
antologii). Departe de a fi un număr
cu ghinion! Cum a pornit proiectul
şi de unde acest nume?
Cenaclul Virtualia s-a născut
într-o seară din iarna lui 2003, când mi-a trecut prin cap ideea
de a desfăşura în Iaşi, la Casa Pogor, un cenaclu de literatură,
unde să se întâlnească prietenii de pe site-ul www.poezie.ro.
Numele de Virtualia a fost dat de o prietenă de-a noastră, Violeta
şi „aprobat” de poetul, publicistul şi omul de mare valoare
literară şi umană, cel ce a fost Mihai Leoveanu (1953-2009).
Prima întâlnire cu câţiva membri ai acelui site a fost pe 8
februarie 2003, în hrubele de la Casa Pogor… când zăpada era
cât casa… Cenaclul a fost înscris în programul cultural al
Muzeului Literaturii Române, încă de la prima ediţie.
La ediţiile Cenaclului au participat poeţi din ţară şi chiar
din străinătate, din Republica Moldova şi Germania. Acum,
Cenaclul Virtualia aparţine în exclusivitate Muzeului Literaturii
Române Iaşi şi are ca ţintă promovarea literaturii de calitate şi
a artelor frumoase în general.
Ne puteţi împărtăşi câteva impresii de la ediţia din acest
an? Unde s-a desfăşurat, programul, invitaţii…
Ediţia din acest an a avut loc la Galeriile Anticariat Dumitru
Grumăzescu, din Iaşi, un loc feeric şi un popas mereu primitor
pentru scriitorii ieşeni, precum şi o ţintă de vizitat pentru turiştii
care trec prin Iaşi. Am avut ca
invitaţi pe doamna Ionuţa
Necula, coordonatoarea librăriei
Humanitas din Iaşi, pe dl.
Dumitru Grumăzescu. Alţi
invitaţi... intră cine vrea, rămâne
cine poate! ... vorba străbunilor
junimişti, mai actuală ca oricând.
Cum sunt selectaţi
participanţii la antologie? Are
internetul un rol important (sau
chiar exclusiv) în această
privinţă?

Avem un blog: virtualia.wordpress.com,
o
adresă
de
email:
cenaclul_virtualia@yahoo.com, un site
partener: hermeneia.com. Textele sunt trimise
exclusiv via internet. Lucrez volumul exclusiv
electronic, însă ultima corectură o fac
întotdeauna „pe hârtie”. Ochiul percepe mult
mai bine o greşeală pe hârtie decât pe ecranul
computerului.
Cine realizează selecţia? Există criterii
de valoare, vârstă sau notorietate?
Selecţia pentru antologie este realizată
de mine, consultându-mă, tot via internet, cu
poetul Vlad Turburea (din Bucureşti), cel care
a realizat şi coperta volumului. Criteriile sunt
doar cele care ţin de valoare. Valoarea unui
scriitor este dată de talent, însumat obligatoriu
cu bagajul cultural pe care acesta îl poartă cu sine, în minte,
inimă şi suflet.
Consideraţi că această antologie joacă un rol în
conturarea unei noi generaţii de poezie (post-douămiiste)?
Sau se vrea doar un tablou al poeziei actuale aşa cum este
ea, dincolo de orice pretenţii generaţioniste?
Mai degrabă să ne aducem în memoria vizuală un tablou
de Monet, acel răsărit de soare în care parcă aerul, lumina sunt
pictate corpuscular. Ei, bine, să ne imaginăm, fără a avea vreo
pretenţie vizionară, că tabloul Virtualiei este format din toate
acele linii fine lăsate de fiecare scriitor participant la antologie
- dacă priveşti de aproape, nu percepi decât câteva linii, însă
ansamblul este impresionant! Aş îndrăzni să afirm că antologiile
Virtualia, fiecare în parte, încearcă să impresioneze printr-o
tehnică a eclerajului, având ca instrument cuvântul, frumos
scris, cuprins în poezie. Fără nicio intenţie iniţială, prin Virtualia,
am scris, la Iaşi, o frază din istoria Literaturii Române.
Va ajunge antologia pe masa celor mai importante
reviste culturale din ţară? Ce canale de popularizare mai
folosiţi?
Personal,
nu
mă
interesează popularitatea. Voi
trimite antologia la câteva
reviste de cultură. Suntem
cunoscuţi, suntem din 2003 „pe
piaţa culturală”. Avem şi noi,
ca toată lumea, ai noştri
„cârcotaşi şi mâncători de
pişcoturi”. Reclama negativă
tot reclamă e, vorba maestrului
Radu Herinean, de pe site-ul
căruia am pornit cu toţii (mă
(urmarea pe coperta 3)
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“Pentru George Bataille, nevoia de a crede este nevoia de
intimitate cu lucrurile şi cu ceilalţi. Omul, spunea cronicarul, este
(continuarea de la p.30)
sub vremi. În limbaj modern acest „sub vremi” se numeşte “teroarea
istoriei”. Am fost profund impresionat de un cântecel al emigranţilor
să bombardezi un oraş decât să asasinezi pe cineva cu securea” evrei ruşi din New York. Striviţi de înălţimea zgârâie-norilor compacţi
(Dostoevski).
ce îi absorbea, năuciţi de schimbarea radicală a unui sistem social şi
Temă explicitată aproape într-o singură frază:”Entuziasmul politic, înspăimântaţi de viitor. O traducere este de fapt o necropsie.
militant este o reacţie instinctivă, cu mecanism de declanşare Şi totuşi încerc: “Sca-aiskreppersi, sca-aiskreppersi / Şi-s atât de
filogenetic determinat mult prea puţin sau deloc de morală sau mititel/ Parcă-mi frică, parcă-mi greaţă / Parc-aş vrea acum acasă”.
raţiune […] El are propriul său comportament de apetenţă […] şi Iată condiţia umană închisă în patru strofe”.
asemeni instinctului sexual şi altor
Ori evidentiind fapta autentică, trăită
nevoi imperioase creează un sentiment
omeneşte. Omenescul, în toată opera sa,
special de satisfacţie intensă”.
reprezentând satisfacţia de a fi fost om
Sau, şi mai explicitata,ca dramă a
ca noi toţi în cataclisme etnice,
scufundării individului în colectivitate:
carpatice.
“În sufletul colectiv eterogenul
“Ce aduce religia individului?
se îneacă în omogen şi însuşirile
Răspunsul l-au aflat în momentul dramatic
inconştiente domină. Mulţimile nu
din 1977, în sala de operaţie a Spitalului
cumulează inteligenţă, ci mediocritate.
Judeţean Galaţi.
Individul suferă de contagiune
Dădeau anestezie unei paciente cu
mentală (de ordin hipnotic) prin
sarcină extrauterină ruptă, când brusc
mecanismul sugestibilităţii. Prin
s-au stins luminile şi clădirea a început să
simplu fapt că aparţine unei mulţimi,
tremure din încheieturi.
omul, coboară cu mai multe trepte
Marele cutremur din 1977. Nu sunt
scara civilizaţiei”.
mândru de cum m-am comportat. Când
Fapte ce implică ,la nivelul
s-au aprins luminile pe pereţii de faianţă ai
“meditaţiei prin lecturarea acestui text”,
sălii au apărut amprentele însângerate a
şi individualizarea noastră. Un semn al
unuia dintre cei doi ginecologi ce îşi
relaţiei noastre cu mulţimea nefastă a
bâjbâise imposibila salvare spre un afară,
convieţuirii citadine.
pe care, oricum, nu ar fi avut timp să-l
Tot educativă, aşa cum este
atingă. Celălalt ginecolog, Vasile Popa, a
expusă ,ea,religia, în paginile 337-354,
aşteptat liniştit să intre sistemul de iluminat
în 18 pagini. Mai întâi prin citatele:
de rezervă în funcţiune, a tras lampa
“Ateii s-au născut dar s-au născut
scialitică grea, de deasupra bolnavei,
degeaba” (Petre Ţuţea); “Cu cât vom
într-o parte să nu o strivească în caz de, şi
Sfinxul, de C.Popoiu
omorî mai mulţi popi/cu atât mai bine
a rămas liniştit, încurajând pe ceilalţi. Ipentru revoluţie” (I.V. Lenin);
am admirat curajul.
“Secolul XX va fi religios sau nu va fi
-Nu sunt curajos, sunt credincios,
deloc” (André Maltraux), care apoi, religie, ni se infatiseaza metodic, pentru mine moartea e o trecere!”
cu paşi sinusoidali interpretativi:
Acest fragment, încă odată, ne înfăţişează stilurile alternate, ale
“Angajament sincer şi costisitor faţă de o lume pe care nu o unui făuritor de carte ştiinţifică, plină de experimente antropologice,
parcurgem intuitiv, girată de una sau mai multe făpturi dar şi de carte literară ,dincolo de umbra iluminării noastre prea
supranaturale ce ne liniştesc angoasele existenţiale (Atran S.)
aspre. Popas în tinda sufletului meditativ, sfătuitor, mirat de
Sub forma unor definiţii-descripţii subiective socio-statutare propria-i întrebare: Ce aduce religia individului? Credinţă, pe care şi
ori în manieră demonstrativ-fiziologică: “religiozitatea depinde de filosoful Kant o aşează între “senzitiv şi raţional”, pe uşa din dos a
concentraţia intracerebrală de serotonină (J. Borg, 2003; conştiinţei-cunoaşterii unui Dumnezeu protestant, ptrotestatar de
Universitatea Karolinska din Stockholm)”.
prea mult omenesc în OM.
Tot în manieră ştiinţifică - doveditoare de antropologie, ni se
Această comemorare a spiritului ştiinţific, prin scrierea
explică ultimile descoperiri ale cauzelor religiozităţii umane, strict unei cărţi de literatură, este însăşi starea spirituala a unui
umane: “Pe suprafaţa neuronilor serotoninergici sunt dispuşi scriitor complet, nesubjugat imaginaţiei, imaginării altei lumi
receptorii 5HT1A. Aceştia scad cantitatea de serotonină eliberată decât lumea în care trăieşte, lucid revoltat pe nemiloasa prostie,
de creier. Cu cât numărul acestor receptori este mai scăzut, cu atât pe hărnicia culturiştilor îndobitociţi de fantastic, de irelevanţa
religiozitatea este mai mare (miracole acceptate, viziuni mistice, afectuozităţii lor patetice, patologice, dionisiace.
credinţa într-un al şaselea simţ)”.
Sintagmele boldite ale cărţii Medicină şi Cultură, numai,
Toate sub lupa interpretării aforistice: “Religia este un produs esenţializează textele cărţii, eficienţa lecturării ei:
natural, rezultat al evoluţiei (Baril D.), al interpretării
Deschid şi citesc la întâmplare: “Populaţia globului creşte anual
antropologice”.
cu 90 milioane indivizi” (pg. 492); “Ceea ce cunoaştem este prea
Cum autorul acestei cărţi ne convinge meticulos şi la obiect, pe rudimentar pentru acţiuni radicale fără a risca o catastrofă” (pg.
întreg “ex folio” cuprinsului ei religios. Sacră-profană ocupaţie de 493); “Axa fricii: amigdală-hipofiză-suprarenale” (pg. 242);
analist al veridicităţii relative, cu două feţe “zero” şi “unu”: valori de „Iubirea, vinovăţia, ruşinea, jena, mândria, invidia, gelozia, sunt o
adevăr posibile în toate câte omul deschide “cartea lumii” la capitolul achiziţie filogenetică relativ recentă, cel mult de 60 milioane de ani”
“interpretarea” existenţelor ei.
(pg. 243);
Fugind de aspră conciziune, de tristeţi profunde, tulburate
„În efectul placebo, pe lângă endorfine intervin ca factori
cerebral, scriitorul N. Bacalbaşa strecoară faptul divers în lectura esenţiali aşteptarea, recompensa, condiţionarea” (pg. 647); “Nu
cărţii sale, în conceperea ei:
există un profil tip a subiectului placebo responsiv” (pg. 649);
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“Dacă universul ar fi luat naştere acum 13 ani, apariţia pământului
ar fi fost acum 5 ani, organismele pluricelulare de mari dimensiuni, acum
7 luni, apariţia hominizilor, acum 3 zile, apariţia lui Homo sapiens, acum
53 minute” (pg. 650).
Citind această carte, devii circumspect cu înconjurul individului
concitadin-con-frate. Cât mănâncă, cum mănâncă (apetisanţa); cât râde,
cum râde (psihologia rânjetului), cât vorbeşte şi cum vorbeşte (logvacitatea
neurastenică). Toate ca semne şi semnale ale unor comportamente în care
te-ai implicat (ai fost ori eşti implicat) instinctiv. Conştient ,totuşi, de
pericolul includerii sau excluderii tale în/din societatea zilelor numărate de
un ceasornic-metronom- biologic- necruţător, mereu testat de câte ştie
profesorul Bacalbaşa, prin ea res aeque tibi nota est ac mihi – acest lucru
ţi-e la fel de cunoscut ca mie, înaintea lecturilor mele anterioare, cunoaşterii
textelor lui culturale, mereu temător faţă de câte ştie deasupra mea.
Ca într-o sindrofie aristotelică, eu plebeul, să-nvăţ splendoarea
conversaţiilor sale despre lume ori să ascult numai murmurul agorelor
conştiinţei lui despre lume.
Acid uneori, irizează sarcasmul şi revolta, ironia suplă
într-un limbaj aparte, spontan şi hâtru povestitor de fapte groteşti,
vulgare, şi de bun simţ livresc, lalolaltă.
Cum numai un medic-scriitor poate călători analitic dinspre
sine înspre altul, dintr-un complex al “autocunoaşterii de sine”,
spre alt complex,al necunoaşterii”diagnosticului” sinelui.
Dintr-o fugă, în vest, peste Prut, a unei istorii comuniste
prigonitoare spre alt comunism, ce avea să-i prindă fiinţa în timpul
claustru al erudiţiei medicale.
El, Nicolae Bacalbaşa, înflăcărat revoluţionar al eului revoltat
pe o posibilă neînflăcărare, a spiritului liberal, protector de libertate,
de eliberare a omului tot-egalitar, nemernic scufundat în omniscenţa
comunistă.
Cartea Medicină şi Cultură este concepută pe un anumit nivel de
acumulare a unor cunoştinţe ştiinţifice dar şi din nevoia de expresie, de
metaforă confesivă şi prea plin epitetic. Cu bătaie în didactic, în metodica
(pre)comunicării “celuilalt” (în Glosar numai, sunt cuprinse noţiuni,
termeni, personalităţi într-un număr de 21 de pagini, iar Bibliografia este
mărturisită nouă pe o întindere alfabetică de 34 pagini).
În multele peisaje-pasaje, ale ei, stările de necesitate (în
cunoaştere), de urgenţă (în abordarea cunoaşterii), sunt adevărate
impulsuri - lucru mecanic cerebral – ce ne învrednicesc noi
conexiuni şi judecăţi asupra fiinţei omeneşti, de oriunde s-ar ivi
originea ei în... noi.
Sentimentele (şi ele analizate pe “arpegii” ştiinţifice)
autorului acestei fabuloase căţi istorico-analitice, de evoluţie şi
selecţie naturală, de antropologie comparată a speciilor homosapientale pe pământul conceptelor ipotetice, a iazului darwinian,
ne încântă reprezentarea viitoarei lumi, transcendenţa acestei lumi,
în “mai frumos”, “mai bun”, mai fără atavismele speciilor prezente,
spre mai profunda-conştienţă manifestare a individului uman în
umanitate, în pacea universală a existenţei lui.
Să îmbrăţişăm această realizare a scriitorului - medic profesor
universitar, Nicolae Bacalbaşa, bucurându-ne de “medicina şi cultura
spiritului său literar-ştiinţific”. Citiţi această “carte universală” şi
nu veţi regreta arpentajiile kafkiene ale “castelului” cunoaşterii sale.

Iisus,
de
Năstasă
Forţu

(continuarea de la p.17)
câte corăbii uşurate de pradă a trimis el la fundul
mării! Cine mi-a înlocuit cubicularii Petrus şi
Gorgonios? Nişte mutre servile şi viclene care
n-au ştiut decât cum să prepare cel mai bine tămâia
cu care să mă sufoce zilnic! Şi eu zac aici ca un
bicisnic şi nu pot să fac nimic, dar nimic…”.
„Ştii tu toate acestea, Galerius? Le vezi?
Le provoci? Sau toate câte mă vatămă pe mine
astăzi se află doar în mintea mea? Şi totuşi,
realitatea vorbeşte. Ai preferat nişte oameni fără
educaţie care ţi se supun necondiţionat, altora
educaţi, dar potrivnici?”…
„Bagă de seamă, Diocletianus - păru că i
se adresează Marcus Aurelius de pe soclul lui – nu
cumva tu ai fost acela care trebuia să prevezi
greşelile lui Galerius? Ai uitat prudenţa... şi acest
fel de amnezie te uimeşte acum. Oare numai el a
greşit? Oare nu îngăduinţa şi încrederea ta
exagerată l-au împins spre prăpastie? Oare nu
blândeţea ta exagerată, pe care tu o consideri
virtute, e mlaştina în care se zbate el acum?.…
Culege-ţi roadele. Tu i-ai dat puterea pe care o are
el astăzi. Nu eşti mulţumit? Ai realizat tot ce ţi-ai
propus. Nu eşti împăcat că laşi în locul tău un
Augustus destoinic? Este un general de valoare, a
dovedit-o. Soldaţii îl iubesc. Se aruncă şi-n foc
pentru el. Iar el le-a plătit devotamentul cu zile şi
nopţi de neodihnă alături de ei. Cu arşiţă şi sudoare,
cu blide asemenea, cu slănină şi oţet îndoit cu apă.
Cei care îl divinizează acum îl vor numi zeu într-o zi.
Ca viitor zeu, a vrut să-şi asigure altarele cu doi ani
mai devreme. Ce e rău în asta?”...
Diocletianus nu putu decât să aprobe
dojana magistrului: „Ai dreptate. A-i cere ceva lui
Galerius, fie şi recunoştinţă, ar fi ca şi cum ai cere
picioarelor plată, fiindcă păşesc. L-am ales pe
Galerius în interes public. Eu ar trebui să-i fiu
recunoscător fiindcă a acceptat. Vai mie, în
schimbul pajiştilor verzi, i-am dat purpura”...
Şi din nou prin faţa ochilor se perinda suita
sa, curtenii trecuţi pe malul celălalt al Styxului,
trăirile, idealurile lor, pare-se sincere... Din nou
Galerius, tăciunii, mirodeniile... Şi vântul amestecat
cu pene albastre şi cu pui alb-roz... „Galerius, nu
mai urmări alcionii! Nu-i vei putea ucide, nimeni
nu poate...”
Schelăria întregului Imperium se prăbuşea
acum în el. Milioane de oameni care nu au nimic
comun unii cu alţii... Pentru el au stat uniţi douăzeci
de ani. Cu ce energie să-i cuprindă acum pe toţi?...
Va fi apoteozat sau blestemat? A scos
lumea din haos ori haosul l-a învins?... S-a făcut
părtaş celor ce nu se supun legii, i-a spus ori a fost
el supusul? Spusul celor care, călcând poruncile,
au ales să moară, nu pentru Imperium, ci pentru
himera lor...
Fragment din volumul II al romanului
„Diocletian, Fiul lui Jupiter. Între apoteoză
şi blestem”
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Palatul Administrativ

(continuarea de la p.27)

36

Mihail Caffé descrie Palatul Administrativ în lucrarea
sa astfel: ,,Palatul Administrativ din Galaţi, astăzi sediul
Comitetului municipiului Galaţi P.C.R. şi al Consiliului
Popular al municipiului Galaţi, e compus pe un plan simetric,
cu un corp principal în lungul bulevardului, care purta pe
atunci numele de “Calea Domnească”, fiind artera principală
a oraşului portuar. Două aripi secundare, mai scunde şi
mult mai modest ornate, închid între ele o curte posterioară
de factură strict utilitară. Faţadele corpului principal, care,
prin poziţia sa urbanistică, e lipsit de o perspectivă frontală,
sunt placate cu o piatră gălbuie şi desenate în trăsături
viguroase, mărind astfel potenţialul expresiv al materialului.
Două registre mari, cuprinzând, primul încăperile parterului
şi mezzaninului şi al doilea marile săli de recepţie, sala
consiliului şi cabinetele oficiale… Decroşarea uşoară a
volumelor la etremităţi, subliniată de acoperirea lor
independentă cu câte un acoperiş boltit, indică intenţia clară
de a fi fost concepute ca un fel de turnuri de calaj, după o
schemă curentă în arhitectura palatelor Renaşterii franceze.
Dar lipsa de desfăşurare a corpului central şi repetarea
numărului de interaxe anulează parţial această intenţie, defect
mult accentuat prin perspectiva în <<racourci>> obligată
de poziţia edificiului. O senzaţie de imperfecţiune o dă şi
alăturarea de goluri având forme şi dimensiuni contradictorii;
cele trei arcade ample, de factură romanică, subliniind axul
central, sunt flancate de o parte şi de alta de ferestrele
dreptunghiulare suprapuse ale unor spaţii secundare de la
parter şi mezzaninului depăşeşte arcele golurilor centrale,
minimalizându-le. Decorul acestei faţade, în care golurile
înalte ale etajului terminate cu arce de vârf de lance ca şi
coronamentul crenelat aduc o sugestie veneţiană, poate nu
întâmplătoare într-un oraş care, pe atunci, era principalul
port al României, se completează cu detalii create de Mincu,
în spiritul unor forme ale arhitecturii tradiţionale: butoni,
discuri, acolade, ocniţe şi chiar ciocârlani ce ornează coama
acoperişului“60.
Pe frontonul clădirii se găseşte instalat un ceas, unde
fiecare oră exactă era marcată printr-un fragment din valsul
,,Valurile Dunării“61, capodoperă a compozitorului gălăţean
Iosif Ivanovici62. Astăzi se regăşte pe lista monumentelor
istorice din anul 2004, a judeţului Galaţi63 la poziţia 117
cod GL-II-m-B-03016, aici fiind sediul Prefecturii Judeţului
Galaţi, din strada Domnească, numărul 56, fiind construit
între anii 1904-1907.
Note:
Revista Administrativă, anul I, nr. 1, 15 iunie 1904, p. 16.
Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la
1918, vol. II, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1995, p. 187.
3
Revista Administrativă, anul I, nr. 1, 15 iunie 1904, p. 16.
4
Covurluiul, anul I, nr. 1, 19 noiembrie 1892, p. 2.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Revista Administrativă, anul I, nr. 1, 15 iunie 1904, p. 16.
11
Covurluiul, anul II, nr. 60, 30 mai 1893, p. 1.
12
Revista Administrativă, anul I, nr. 1, 15 iunie 1904, p. 16.
13
Ibidem.
1
2

Ibidem, p. 17.
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura
Judeţului Covurlui, dosar 3/1903-1904, f. 19.
21
Ibidem, f. 15.
22
Ibidem, f. 19.
23
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura
Judeţului Covurlui, dosar 4/1904, f. 3.
24
Ibidem, f. 1.
25
Revista Administrativă, anul I, nr. 1, 15 iunie 1904, p. 14.
26
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura
Judeţului Covurlui, dosar 4/1904, f. 19, 40.
27
Ibidem, f. 15-17.
28
Ibidem, f. 11-14.
29
Revista Administrativă, anul I, nr. 1, 15 iunie 1904, p. 14-15.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Ibidem, p. 15-17.
34
Ibidem, p. 18.
35
Ibidem.
36
Ibidem, p. 19.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura
Judeţului Covurlui, dosar 4/1904, f. 46.
40
Ibidem, dosar 4/1905-1906, f. 14.
41
Ibidem, f. 18.
42
Ibidem, f. 40.
43
Ibidem, f. 41, cf. ofertei din 1 martie 1905, înregistrată la nr.
2528 din 2 martie 1905.
44
Ibidem, f. 55, cf. ofertei din 5 mai 1905, înregistrată la nr. 5928
din 8 mai 1905.
45
Ibidem, f. 86.
46
Ibidem, dosar 3/1905-1906, f. 3.
47
Ibidem, dosar 4/1905-1906, f. 89.
48
Această lege s-a votat de către Adunarea Deputaţilor în şedinţa
din 20 ianuarie 1906 şi s-a adoptat cu majoritate de voturi (66 contra
1), preşedinte fiind G. Triandafil, iar secretar V. Bilciurescu, apoi de
către Senat în şedinţa din 17 februarie 1906 şi s-a adoptat cu o majoritate
de voturi (41 contra 1), preşedinte fiind C. Boerescu, secretar Constantin
Nicolescu Dorobanţu.
49
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura
Judeţului Covurlui, dosar 3/1905-1906, f. 5-7.
50
Ibidem, dosar 4/1905-1906, f. 106.
51
Ibidem, dosar 4/1905-1906, f. 111.
52
Corneliu Stoica, Ion T. Dragomir, Mihalache Brudiu, Muzee şi
monumente gălăţene, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă, Galaţi,
1974, p. 33.
53
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura
Judeţului Covurlui, dosar 11/1907-1908, f. 17-18.
54
Ibidem, dosar 9/1907-1908, f. 5.
55
Ibidem, f. 21-22.
56
Ibidem, f. 24-29.
57
Ibidem, f. 34.
58
Ibidem, f. 35-43.
59
Ibidem, dosar 11/1907-1908, f. 2.
60
Mihail Caffé, Ion Mincu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p.
6 1 -6 3 .
61
Corneliu Stoica, Ion T. Dragomir, Mihalache Brudiu, op.cit., p.
33 .
62
Iosif Ivanovici, cunoscut şi ca Ion sau Ivan Ivanovici (n. Jovan
Ivanović în 1845, Timişoara ; d. 28 septembrie 1902, Bucureşti) a fost
un clarinetist, dirijor şi compozitor român de muzici militare şi muzică
uşoară. Creaţia lui cuprinde majoritar dansuri (vals, cadril, polcă) şi
marşuri. Cea mai cunoscută compoziţie a sa este valsul „Valurile Dunării“.
63
Lista monumetelor istorice 2004. Judeţul Galaţi, sub egida
Ministerului Culturii şi Cultelor. Institutul Naţional al Monumentelor
Istorice, p. 11.
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Principiile economiei vechitestamentare
(I)
de Pr.Nicolae Sava
Cele mai importante principii de economie teologică
veterotestamentare, sunt cuprinse în (cele zece porunci date de Dumnezeu
prin Moise pe Muntele Sinai)1 legea mozaică. Aceste porunci reglementează
raporturile dintre oameni şi Dumnezeu, şi dintre ei înşişi, fără de care nici
societatea nu se poate bine organiza şi prospera. Cele zece porunci sunt
precedate de câteva afirmaţii în capitolul IV, menite să întărească credinţa
evreilor în statornica purtare de grijă a lui Dumnezeu: „Cunoaşte dar azi şi
ţine minte că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu sus în cer şi jos pe
pământ şi nu mai este altul afară de El”.2 A trăi multă vreme pe pământ şi
„a-ţi fi bine”, depindeau de ascultarea faţă de Dumnezeu şi de părinţi, ca şi
condiţii ale unei existenţe prospere din care economia nu era exclusă.
În sensul ştiinţific al termenului, principiile economice
vechitestamentare sunt simple. Ele sunt proprii tuturor societăţilor primare,
cu un statut incipient de organizare. Nu se poate vorbi de o economie „a
statului”, pentru că în acea perioadă nu exista noţiunea de stat, ci de o
economie de clan sau de tip familial. În cadrul poporului iudeu, această
economie avea un pronunţat caracter naţional, tocmai prin însumarea
tuturor economiilor de tip familial, datorită rolului special avut de acest
popor în istorie. În condiţii deosebite, de luptă mai ales, interesele familiale
cedau celor naţionale, care de fapt erau de natură divină. Nu trebuie uitat
că până la ungerea primului rege, evreii au avut ca rege pe Dumnezeu.
Aşadar poţi fi condus ca popor de Dumnezeu fără a simţi nevoia de un
conducător omenesc, în condiţii de raportare spirituală permanentă la El.
Instabilitatea umană s-a manifestat însă şi de acea dată, pentru că oamenii
au dorit schimbarea conducerii. Este actul de ieşire voluntară de sub tutela
protectoare a lui Dumnezeu şi de constituire incipientă a „statului” lui
Israel, prin dorinţa organizării poporului după modelul celorlalte societăţi
umane cu care se învecinau. Însă sacrificarea teocraţiei i-a costat pe evrei
ani mulţi de tulburare - de ordin politic şi religios, prin căderea în idolatrie
a unor regi, care au influenţat şi o parte din populaţie - în plan intern, care
a culminat cu înrobirea sa (robia babiloniană).
„Financiar” - este vorba de valoarea în natură a produselor - evreii
aveau obigaţia de a da zeciuiala, fapt comun şi obligatoriu pentru fiecare
familie. „Practica zeciuielii era în uz chiar şi înainte de darea Legii, întrucât
despre patriarhul Avraam se spune că a dat zeciuială lui Melchisedec,
regele Salemului” (Facerea 14, 20)3. Despre simbolistica creştină a acelui
act va scrie cu multă adâncime Sfântul Chiril al Alexandriei care va vedea
în Melchisedec, chipul Mântuitorului Iisus Hristos, iar în Avraam,
prototipul celor ce vor crede drept în Dumnezeu.4 Prin zeciuială, ca act
sacru, evreii se consacrau lui Dumnezeu, pentru că prin ceea ce dădeau
aveau conştiinţa că şi din ei se oferă ceva lui Dumnezeu. Ori ceea ce se
oferă lui Dumnezeu se sfinţeşte. Banul era de această dată modalitatea
materială, concretă prin care devenea beneficiar al unui credit sau chiar
ajutor imediat, spiritual, mult superior faţă de ce i-a oferit el lui Dumnezeu.
Este important de subliniat acest lucru, pentru că ni se descoperă faptul că
în mentalitatea iudaică „unitatea” era o noţiune ce se realiza mai mult
prin raportarea la Dumnezeu decât laolaltă. Fără îndoială că unitatea în
jurul lui Dumezeu, determina sau cimenta în timp şi unitatea interumană.
Oferirea banilor (argint) şi produselor naturale (cereale, fructe, animale)5,
sub numele de zeciuială, devenea un gest de solidaritate populară, prin
care „donatorii” considerau că se sfinţesc, atât fiecare în parte, cât şi ca
neam, odată ce se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu, care le-a indicat
această acţiune.
În Leviticul, cartea a treia a lui Moise, mai precis în capitolul 27,
este semnificativă convorbirea dintre Dumnezeu şi Moise prin care se
pun bazele principiului zeciuielii. Este vorba de afierosirea membrilor
familiei, unde costurile sunt diferite, în funcţie de cel afierosit, bărbat sau
femeie (Lev 27, 3-4), vârstă (Lev 27, 5-7), condiţie socială (Lev 27, 8); de
aducerea jertfelor de animale (Lev 27, 9-11), de afierosire pământului
(Lev 27, 16-17). Sensul acestor afierosiri este unul eminamente spiritual:
„Toată dijma de la pământ, din roadele pământului şi din roadele pomilor
este a Domnului, sfinţenia Domnului”6.
Concluzia economică care se desprinde din logica zeciuielii iudaice
este una menită să şocheze logica economiei actuale, pentru că ne arată
că în sfera sacrului donaţia materială nu pretinde reciprocitate de acelaşi

ordin. Răspunsul din partea lui Dumnezeu, deşi nu este pretins din
partea donatorului, vine ca urmare a bunătăţii lui Dumnezeu, şi-l
împlineşte pe donator în latura sa sufletească. Răspunsul lui Dumnezeu
poate fi şi spiritual, şi material, însă de fiecare dată depăşeşte
inimaginabil orice valoare a ceea ce omul I-a oferit. Din acest motiv,
„investiţia în Dumnezeu” poate fi considerată cea mai rentabilă
economie a tuturor timpurilor, fără risc de eşec şi cu garanţia primirii
unui ajutor în surplus.
Dacă în cazul bunurilor materiale rescumpărarea lor era îngăduită
cu stricte condiţii, situaţia se schimba radical în cazul oamenilor
afierosiţi lui Dumnezeu. Dacă un om afierosit ar fi dorit să se
răscumpere, condiţia era moartea, pentru că exista concepţia că
fiinţa raşională, vie este cel mai mare dar care poate fi oferit
creatorului, iar retragerea unei asemenea făgăruinţe reprezenta un
afront adus Creatorului. Nu se putea deci concepe actul retragerii
unei jertfe umane, pentru că jertfa ca act de donaţie a omului lui
Dumnezeu era de fapt un răspuns la donaţia vieţii făcută de El omului.
Putem spune că organizarea societăţii evreieşti pe baza
contribuţiei materiale şi umane, ar fi un echivalent, destul de
îndepărtat ca semnificaţie, al contribuţiei sau taxelor pe care omul
actual trebuie să le plătească, de această dată nu lui Dumnezeu, ci
statului. Este de fapt o inversare a zeciuielii, ca urmare a secularizării
şi desprinderii mentalităţii contemporane de credinţa că supremul
econom al lumii este Dumnezeu.
În legătură cu problema zeciuielii stă şi faimoasa taxă de 20 %
sau a cincea parte din seceriş pe care Iosif a instituit-o când s-a aflat
în Egipt. Era o măsură administrativă menită să îmnulţească atât
averile lui Faraon, cât şi să întreţină decent starea materială a acelor
oameni. Această măsură a adus mult prestigiu lui Iosif7: „Iată, eu
v-am cumpărat astăzi pentru Faraon şi pe voi şi pământul vostru.
Luaţi-vă sămânţă şi semănaţi pământul. Şi la seceriş să daţi a cincea
parte lui Faraon, iar patru părţi să vă rămână vouă pentru semănatul
ogoarelor, pentru hrana voastră şi a celor ce sunt în casele voastre şi
pentru hrana copiilor voştri”8 .
Aşadar, taxa pe venit9 nu este o invenţie modernă, ci are rădăcini
în economia străveche a poporului lui Israel, dotat cu un remarcabil
simţ comercial şi economic. Se impune o precizare în legătură cu
taxele pe care le plăteau evreii. Dacă zecuiala era cu adevărat o
îndatorire sfântă, prescrisă de Lege, nu acelaşi lucru se poate spune
despre tribut, care crea adevărate psihoze în rândul celor nevoiaşi,
ducând la pauperizarea continuă a populaţiei.
Un exemplu de tribut excesiv pe care au fost obligaţi iudeii
să-l plătească este cel pentru întreţinerea luxului exorbitant din timpul
regalităţii, şi care a favorizat „ruperea celor 12 triburi, când, după
moartea lui Solomon, un număr de 10 triburi se desprind de casa
davidică şi se formează astfel regatul de nord numit Regatul lui Israel
sau Efraim, sub conducerea lui Ieroboam (I Regi 12, 16) cu capitala
definitivă la Samaria”10.
Împletirea celor două tipuri de datorii ale poporului evreu către Dumnezeu şi stăpânirea lumească - face ca economia întâlnită
în sânul său să nu fie una exclusiv laică, ci şi teologică. Substratul
donaţiei sub forma jertfelor lui Dumnezeu este unul spiritual, a cărui
împlinire va fi vizibilă abia în Noul Testament, după Naşterea
Domnului nostru Iisus Hristos. ( va urma)
Note:
Deut 5, 1-33.
2
Deut 4, 39.
3
Conf. Dr. Pr. Petre SEMEN, Arheologia biblică, op. cit., p. 206.
4
Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri II, GLAFIRE , op. cit., p.
5 1 -5 3 .
5
Este importantă şi următoarea informaţie în legătură cu zeciuiala:
„Pentru credincioşii care erau prea departe de templu prevedire
legale erau de a schimba produsele pe argint, iar argintul era adus la
templu, unde se cu mpă rau cele necesa re ospăţului sacrificial
(Deuteronom 14, 24-26) organizat la locăşul sfânt (Deuteronom
14, 22-23) pentru a se bucura înaintea lui Iahve (Deuteronom 12,
11-12, 17-19; 14, 22-23). Se pare că zeciuiala din anul al treilea
(Deuteronom 14, 28-29) numărând anii de la stabilirea evreilor în
Canaan, numit şi anul zeciuielii (Deuteronom 26, 12) era împărţită
1
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„Eu când vreau să aflu un răspuns, dar unul mare de tot, mă fac mică, mică, mă
aşez în genunchi în faţa icoanei...”
38

Interviu realizat cu scriitoarea Stela Iorga, cu ocazia lansării volumului „Scrum de aripi”, apărut
la Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos.

1. O întrebare simplă, pentru a detensiona
4. Un nou pas în timp: cum aţi început să scrieţi şi
atmosfera (şi cu simţul umorului):
când a început Literatura să vă scrie?
De ce „Scrum de aripi” şi nu „Aripă de scrum”?
4. Am început să scriu din şcoala generală. Întâi în
1. Titlul volumului este „Scrum de aripi”, fiindcă monorimă, apoi în rimă pereche, ca în liceu să trec deja
zborul s-ar fi vrut mult, mult mai sus, dar m-am cam la versul liber. Apoi scrisul meu are două etape mari.
pârlit şi la flăcările iadului puţin, din lipsă de credinţă, de Înainte de 1989, când scriam terorizată de spaimă şi
putere, de mai ştiu eu ce?...
după 1989, când am simţit că se rupe ceva în mine de
fericire că sunt în sfârşit om liber.
2.Să vorbim despre Poezie ca despre un exerciţiu
Aşadar am două începuturi în scris. Prima oară am
spiritual de devenire, de cucerire a bunătăţii şi frumuseţii, scris de sertar, a doua oară am început să public. Nu,
a libertăţii interioare? Există vreun ritual de apropiere nu „te scrie” Literatura, ci Dumnezeu. Atât. De la început
faţă de Poezie?
până la sfârşitul tău.
2. Categoric că da.
Este ca un exerciţiu, dar
fără rutina pe care ar
implica-o un exerciţiu
banal. Este mai degrabă ca
trasul la galere. E ucigător
de greu, dar vine o vreme
când t e resemnezi la
gândul că eşti şi vei rămâne
sclavul scrisului, aşa că nu
îţi rămâne decât să „tragi
la galere” toată viaţa.
Singurul ritual de apropiere
de poezie nu este altul
decât smerenia în faţa
Cuvântului.

foto 1

3.De câte ori este şi
cum este poezia d-voastră
rugăciune?

5.Când vă îndoiţi de
Poezia dumneavoastră?
5. Când te îndoieşti de
scrisul tău, te îndoieşti de
Dumnezeu. Pe acestea eu
le numesc mici „căderi în
lume”. Cred Doamne,
ajută necredinţei mele
cam aşa vine treaba asta cu
îndoiala. De aici şi vorba
„diavolul îndoielii”, dar, de
ce nu şi diavolul mândriei?
... Am din ambele câte
puţin. Fireşte că nu sunt
perfectă.
6. „Niciodată” ca mod
de viaţă nu vă provoacă să
schimbaţi armele poeziei cu
cele ale prozei? Cum vă
raportaţi la celelalte genuri
literare?

3. De fiecare dată
când scriu, intru în dialog
cu cineva mult mai sus decât mine. Deşi mai corect spus
ar fi „se intră în dialog cu tine”, atunci când creezi. Cred
6. M-am căutat aproape o viaţă de om, până
că e mai bine să păstrăm o tăcere sfioasă atunci când m-am convins că sunt şi voi rămâne poet. Poate că aş fi
vorbim despre scris şi orice creaţie ca rugăciune.
făcut o carieră bună şi în ziaristică, fiindcă am verbul
tăios şi dinamic, dar aceasta numai până la un punct,
MMXI
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deoarece sunt un om meditativ şi melancolic de felul meu.
L-am iubit pe Oblomov tare, tare mult. Undeva în fibra
mea este ceva extrem de duios : sunt genul de om care
zace „priponit de-o garofiţă”.

dea cele de folos mie, şi uite-aşa aflu ce îmi este de
folos şi în literatură şi în viaţă, şi în cremene, şi în stele, şi
unde mai vrei tu.

9.V-aş ruga să vorbiţi despre ispita literaturii de
7. Fără a fi prea heideggerieni, cum se poate vorbi dragul literaturii...
despre
- „flecăreală” în literatură şi/sau în viaţă?
9. Nu am încercat-o niciodată.
- are vreun rol „curiozitatea” în literatură?
Dar e trist rău de tot, când vezi oamenii aflându-se
- ce aţi putea spune despre „ambiguitate” în în treabă.
literatură/viaţă?
Aceştia sunt ca anumiţi nevoitori în posturi : postesc
numai cu maţele, dar le e mintea tot la prostii şi la rele.
7. a. Flecăresc numai idioţii, domnule; b. La mine scrisul este pe viaţă şi pe moarte, nu am jumătăţi
Curiozitatea de te cultiva permanent, da, este benefică; de măsură cu care să înţeleg băgătorii de seamă, care
c. „Ambiguitatea mesajului operei literare” se studiază sunt un soi de apă caldă, în literatură.
la ... disciplina Teoria literaturii, mai mult eu nu am ce
desvrăji, din ceea ce mi-e dat de sus.
10. Ce v-ar putea convinge să renunţi la a mai scrie/
trăi Poezia?
8.Sfântul Antonie cel Mare îşi începe „învăţăturile
despre vieaţa morală a oamenilor şi despre buna purtare,
10. Nimic.
în 170 de capete” cu următorele fraze: „Oamenii se
socotesc raţionali, însă pe nedrept, căci nu sunt raţionali.
11.În final câteva cuvinte despre „Deauville”... şi
Unii au învăţat cuvintele şi cărţile vechilor înţelepţi. Dar alte proiecte literare...
raţionali sunt numai aceia, care au sufletul raţional, pot
să deosebească ce este bienele şi ce este răul, se feresc
Am şi eu o superstiţie : nu vorbesc despre proiecte
de cele rele şi vătămătoare sufletului şi toată grija o au literare, că nu se împlinesc după aceea. Dar fiindcă ştii
spre cele bune şi folositoare sufletului; iar acestea le câte ceva despre „A Deauville”, iată : este o plachetă de
săvârşesc cu multă mulţumire către Dumnezeu. Numai versuri cu un univers miraculos, în care sunt o mulţime
aceştia trebuie să se numească oameni raţionali.”
de elemente de decor spectaculoase, în sensul că sunt
Cum ar defini Stela Iorga „omul raţional” şi „scriitorul des întâlnite, dar care în versurile mele prind o altă viaţă,
raţional”? Dar Binele şi Răul? Ce este în literatură bun şi alcătuiesc un alt univers decât cel din care vin toate
folositor sufletului?
cuvintele iniţial. Sinceră să fiu îmi este şi frică să recitesc
volumul cu pricina, fiindcă a fost scris cu atâta suflet
8. Sunt cuvinte foarte mari, în faţa cărora eu sunt încât îmi ia şi mie respiraţia. Despre alte proiecte literare
mică tare. Nu sunt genul care ţine o dizertaţie pe marginea voi vorbi altă dată. Ştii bine că, dacă „vrei să faci zeii să
unui/unor termeni, citând autori spectaculoşi, ca la sfârşit râdă, îţi faci planuri”.
să întrebi nedumerit ca Moromete : „pe ce te bazezi?”
Ştiu că nu ştiu mai nimic despre viaţă şi lume, dar mai
A consemnat Adi Secară
ales despre oameni. Mă tem că uneori judec prea aspru
ceea ce Scriptura îmi spune să iubesc necondiţionat —
deci sunt om prea raţional. Mă tem însă că nu sunt un
scriitor foare raţional, în sensul Barbillian al expresiei, ci
unul eminamente emoţional. Şi sentimental.
O, Doamne, iarăşi Filosofie! Păi Binele şi Răul sunt
respectiv partea noastră dreaptă, cea care trebuie să
urce la cer, iar partea noastră stângă ... ce să mai zic, că
devin şi eu flecară?!
Eu când vreau să aflu un răspuns, dar unul mare de
tot, mă fac mică, mică, mă aşez în genunchi în faţa icoanei,
ori în câmpul gol (mă rog, e o vorbă) şi mă rog să mi se
NR.117
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…the winner takes nothing
40

„Omul este o fiinţă adormită, care se
trezeşte greu”
Interviu cu poetul Ştefan Ciobanu.
Ştefan Ciobanu, autor al cărţilor de poezie aliona
- Editura Amurg Sentimental, Bucureşti, 2007 şi Convoi
de tăcere – Editura Princeps, Iaşi, 2009, este laureat al
mai multor premii literare, din care amintim: Premiul
pentru poezie la Festivalul Naţional de poezie Octavian
Goga (Cluj, octombrie 2010), Marele premiu al
Festivalului Internaţional Grigore Vieru (Iaşi, noiembrie
2009), Premiul I la Festivalul Internaţional Lucian Blaga
(mai 2009), Premiul II la Concursul naţional de poezie
Leoaică tânără iubirea (Piteşti, martie 2009). De
asemenea este editor pe site-ul literar Bocancul literar
şi moderator al întâlnirilor Pariu pe Prietenie.
Nicoleta Onofrei: Ai citit relativ de curând
într-un cenaclu din Galaţi, cum a fost?

Ştefan Ciobanu: Când
am citit mi-am imaginat că
sunt într-un amfiteatru, că
poeziile prind consistenţă în
spaţiul acela infinit dintre
atomi, că cei care mă ascultă or să aibe senzaţia că sunt
în altă dimensiune. Dimensiunea poeziei mele. M-am
bucurat la final când am văzut că aşa au perceput.
Atmosfera de la Noduri şi Semne, căci acesta a fost
cenaclul gălăţean care m-a găzduit, a fost una deosebită.
Cunoşteam doar puţini oameni de acolo, lui Andrei Velea
i-am făcut o întâmpinare la volumul lui de debut, deci
emoţiile ar fi fost, cumva, scuzabile. Dar nu a fost cazul.
S-a simţit o responsabilitate foarte mare a celor ce
ascultau pentru cel care citea (în acea seară am fost eu).
N.O.: Cât de mult contează
premiile literare şi apariţiile în
contextul unor lecturi publice?
Ş.C.: Premiul cel mai important
(de la viaţă) este să poţi scrie, dincolo
de corsetul premiilor oficiale. Lecturile
publice şi premiile sunt o consecinţă,
nu obligatorie. Şi dacă stau bine şi mă
gândesc, nu au nici o legătură. Poezia
a apărut odată cu omul. Restul, cum
spuneam într-o poezie, se poate
împacheta şi pune în bagaje.
N.O.:Ce
pentru tine?

este

poezia

Ş.C.: Orice aş răspunde aici a mai
fost spus, sau ar putea părea penibil,
forţat, fals. Nu pot spune nimic de
poezie, las să spună ea ceva despre
mine. Poezia poate fi un gest, o privire,
o atitudine, un fel de a fi. Cum am spus
mai sus, poezia a apărut odată cu omul.
N.O.: Te gândeşti vreodată că
s-ar putea să rămâi înţepenit în
traseistica imaginaţiei?
MMXI
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încredere aş putea să am. Literatura oricum merge, nu
are o ţintă de atins, nimeni nu ştie unde se va împotmoli,
Ş.C.: Noi toţi suntem înţepeniţi în imaginaţie, suntem
ca o plută pe malul unei insule.
robii ei. Gândim că cel de lângă noi are nu ştiu ce păreri
despre noi, dar nu îl întrebăm să vedem dacă avem
N.O.: Este omul o fiinţă moartă pe care numai
dreptate. Avem concepte înţepenite, pe care nu le
amintirea copilăriei îl salvează, amintirea unor “cai
schimbăm aşa uşor. Înţepenirea de care mă întrebi mă
de lemn”? Sau e vorba şi de altceva?
duce cu gândul la o rutină. Nu este cazul meu.
Ş.C: Omul este o fiinţă adormită, care se trezeşte
N.O.: Cum e atmosfera în Bucureşti între
greu, şi poate niciodată complet. Caii sunt nişte fiinţe
scriitori?
angelice, şi bune şi rele în acelaşi timp, depinde ce geană
deschizi. Trezirea se face prin lovire sistematică, prin
Ş.C.: Uneori, mă simt ca în Kafka. Mie nu îmi prea
rostogolire. Prin asumarea botului care te împinge.
place atmosfera din Bucureşti în general. Şi îmi place să
Întoarcerea la copilărie reprezintă întoarcerea la
mă ţin departe de o anumită atmosferă scriitoricească,
momentul când sentimentele şi gândurile nu veneau la
care ştiu că există. Nu de alta, dar nu vreau să îmi perturb
pachet cu experienţa acumulată.
felul meu de a fi, care ar influenţa şi scrisul. Nu este o
pierdere să te ţii deoparte, ba din contră, vezi bîlciul,
N.O.: Ai o poezie “drum bun domnule nimeni”
comicul şi hilarul confraţilor, ca să zic aşa.
în care eul liric spune că va duce pianul chiar în
condiţiile în care din tălpile oamenilor, ce merg pe
N.O.: Există prietenie la Pariu pe Prietenie?
sârma atârnândă deasupra oraşului, curge sânge.
Ce este acest pian?
Pe asta punem pariu mereu, la fiecare două
săptămâni. Nu am găsit rezultatul la pariu, nici nu trebuie.
Ş.C.: Viaţa.
Facem un lucru minunat acolo, strângem artişti, dornici
să urce pe scenă şi să ne împărtăşească din creaţiile lor.
N.O.: Ţi-e teamă vreodată de sângele acela, se
Totul într-o atmosferă relaxată, calmă. Este un proiect
întâmplă ca perechea groasă de ciorapi să nu fie
în care am urcat din mers. Venisem la Pariu pe Prietenie
îndeajuns de groasă, să nu ajungă pentru a trece
prin Dana Banu şi Adrian Suciu pentru a lansa cel de-al
vremea potrivnică?
doilea volum de poezie Convoi de tăcere, ed. Princeps
edit. Sorin Teodoriu, cel care este inima acestui frumos
Ş.C: Tocmai de aceea nu am spus acolo că am luat
proiect, a pus un pariu cu mine în seara lansării, că pot
de sub clape, am spus că am căutat. Nu există un leac
să moderez (şi modelez) alături de el ediţiile viitoare. De
universal valabil, ciorapii pot să fie diferiţi de la o zi la
atunci, duminică de duminică, pun şi eu un umăr la
alta. Ciorapii reprezintă poezia, care este fragilă şi de
piramida prieteniei.
nepipăit. Pe ea trebuie să o purtăm zilnic. Poezia este
singura cale de salvare, spunea pe undeva Gellu Naum,
N.O.: Câţi prieteni din lumea literelor ai?
în lumea asta de junglă (nu este un citat).
Ş.C.: Toţi scriitorii care mă fac să-mi tremure cartea
când citesc sunt prietenii mei. Acum m-am despărţit cu
drag de Jose Saramago. Ador enorm de mult
reîntâlnirile. Îi văd mereu pe stradă, prin metrou, prin
parcuri, prin tramvaie. Merg la braţ cu mulţi alţi oameni,
şi asta mă bucură. Pentru că nu sunt gelos, o iubire
adevărată nu cunoaşte virusul gelozia.

A consemnat Nicoleta Onofrei

N.O.: Ai încredere în literatura celor care o fac
acum, odată cu tine?
Ş.C: Nu, pentru că foarte mulţi mimează. Şi oricum,
nimeni nu e profet nici măcar în timpul său. Nu ştiu ce
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DICŢIONAR - Artişti plastici gălăţeni (55)
42

HOLBAN, Eugen – pictor.
S-a născut la 26 iulie 1935, la
Vâlcele, judeţul Buzău. A absolvit
Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, secţia
artă monumentală, clasa
profesorului Costin Ioanid (1967).
Este membru al U. A. P. R., secţia pictură, din 1996. S-a
stabilit în Galaţi în 1967, oraş în care a debutat în expoziţia
interjudeţeană din septembrie-octombrie 1968. De atunci
participă cu regularitate la Saloanele Filialei locale ale
U.A.P. R. şi la alte manifestări de grup sau colective ale
acesteia. Expoziţii personale: Galaţi (1970). Participări la
expoziţii naţionale şi de grup: 1972, Galaţi, Bacău, Tg.
Ocna; 1973, „Promoţia 1967”, ediţia I, Bacău, Tg. Ocna;
1976, „Promoţia 1967”, ediţia a II-a, Suceava; 1991,
„Salonul moldovenilor”, Galaţi;
1993, Bienala de grafică,
Bucureşti; 1993, 1994, „Salonul
moldovenilor”,
BacăuChişinău; Salonul naţional de
grafică, Muzeul de Artă Vizuală
Galaţi; 2007, „Sacru şi profan”,
Galeriile de Artă „N. N.
Tonitza”, Bârlad. Participări la
tabere de creaţie: „Acuarela”,
Argamum-Celic Dere, Tulcea
(2008). A publicat, împreună cu
soţia sa, pictoriţa Angela
Tomaselli, albumul „Arta
populară din judeţul Galaţi”
(Comitetul de Cultură şi Artă
al Judeţului Galaţi, 1974).
Ulterior, a întreprins o amplă
cercetare a etnografiei din
fostele judeţe Covurlui şi
Tecuci, publicând articole în
revistele „Datini şi sinteze”,
„Mioriţa”, „Şcoala gălăţeană”,
„Akademia”, „Dunărea de Jos”, „Antares”, „PortoFranco”, „Axis Libri”, „Viaţa liberă” etc. Munca sa de
cercetare şi de salvare a patrimoniului cultural din zona
de sud a Moldovei s-a soldat şi cu constituirea unei bogate
colecţii de obiecte etnografice, între care multe covoare,
achiziţionate şi aflate astăzi în proprietatea Muzeului
Judeţean de Istorie. Activitatea din acest domeniu nu a
rămas fără ecou în creaţia sa picturală, „spiritul modern
al tablourilor lui Eugen Holban, subliniază Paul Petrescu
în cartea sa „Arcade în timp” (Editura Eminescu,
Bucureşti, 1983), hrănindu-se fără îndoială şi din
rafinamentul şi din stilizarea dusă uneori până la

abstractizare a covoarelor moldoveneşti”.
Pictura sa a pendulat între temele de inspiraţie
folclorică şi compoziţia de factură abstractă. Un timp,
citatul folcloric a fost pregnant şi lucrul acesta este foarte
vizibil în tablouri precum „Festival folcloric gălăţean”,
„Legendă”, „Baladă”, „Sărbătoarea recoltei”, „Grup de
femei”, „Sărbătoare la Roşcani” ş.a. În „Baladă”, tablou
pictat în ulei pe carton, într-o dominantă de griuri, pe lângă
motive ca pomul vieţii, calul şi călăreţul, păpuşi stilizate,
rombul în cârlige, pictorul aduce în prim-plan şi imaginea
abia conturată a Cavalerilor Danubieni. Personajele din
„Grup de femei” alcătuiesc o compoziţie monumentală,
fiind aşezate în pagină într-o formă de piramidă.
Broboadele mari, care reţin insistent atenţia pictorului, îi
dau posibilitatea folosirii unor motive decorative specifice
artei populare. În alte lucrări ca „Primăvară”, „Dimineţi”,
„Germinaţie”, „Mirabila sămânţă”,
„Solstiţiu”, „Plăsmuiri interastrale”
sau cele din ciclul „Jocuri secunde”
formele sunt abstractizate, doar
Balada
ritmul de desfăşurare a acestora şi
masele cromatice sugerează ideea
cuprinsă în titlu. La fel procedează
artistul şi în „Întâmplare cu Erinii”,
lucrare în care pictorul reuşeşte să
sugereze ingenios dezlănţuirea unei
furtuni, graţie acordurilor de negru,
galben, roz şi albastru, culori aşezate
cu virtuozitate în straturi
transparente, de mare rafinament.
Explozie lirică
În ultimii ani, Eugen Holban a expus
mai ales lucrări realizate în tehnica
pastelului („Vremea cuibăritului”,
„Marţaloi şi Joimăriţa”, „Nelinişte
III, IV”, „Linişte”, „Danubiu” ş.a.).
Sunt structuri abstracte, aflate în
zodia poeticului. Influenţa artei
populare abia mai poate fi sesizată
în subtilităţile şi rafinamentele
cromatice, în acordurile surdinizate de griuri, în atmosfera
de nobilă spiritualitate pe care o creează.
Bibl.: Paul Petrescu, Arcade în timp, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1983; Corneliu Stoica, Artişti
plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma, Galaţi,
1999; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în
Moldova, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă,
Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova
1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.
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Năstasă Forţu – Simbolistică
religioasă
Pictorul Năstasă Forţu (n. 21 mai 1950, RânzeştiVaslui), profesor şi director la Clubul Copiilor „Spiru
Haret” din Bârlad, preşedinte al Fundaţiei de Artă
„Sfântul Luca”, se află pentru prima oară la Galaţi cu o
expoziţie personală deschisă în Sala „Ioan Simion
Mărculescu” din cadrul Muzeului de Artă Vizuală
(curator, sculptorul-muzeograf Alexandru Pamfil). Sunt
reunite pe simeze 40 de lucrări de pictură şi grafică,
majoritatea de inspiraţie religioasă, realizate, aşa cum
menţionează criticul şi istoricul de artă Gheorghe Macarie
în prefaţa catalogului, „într-un
limbaj care nu mai poate
repeta pe cel clasic al
reprezentării tradiţionalfigurative”, folosit de atâtea
secole, ci utilizând „hiperbole,
alegorii, simboluri anxioase ce
trădează mituri reevaluate,
performanţele omului dar mai
Scara
ales marile lui prăbuşiri dintr-o istorie trecută dar
mereu repetată a umanităţii”.
Aşadar, avem în faţă o
pictură deloc comodă, cu imagini
terifiante, al căror punct de
plecare, remarcă acelaşi
Gheorghe Macarie, îl constituie
„Apocalipsa Sfântului Ioan
Teologul”. O lume în suferinţă,
un univers în disoluţie, figuri
groteşti sau angelice, de la cuplul
protopărinţilor omenirii, Adam şi
Eva, până la fiara ce va fi biruită
de Iisus Hristos, păsări şi animale ciudate, care strecoară
în suflet frică şi provoacă insomnii şi coşmaruri.
Cel mai frecvent simbol folosit de artist este crucea,
simbol tutelar în religia creştină, cu conotaţii ce ţin de
chinurile şi răstignirea Mântuitorului pe timpul lui Pontius
Pilat şi Irod Tetrarhul, al jertfei săvârşite pentru împăcarea
umanităţii cu Divinitatea şi pentru a-i înfrăţi pe oamenii
de pretutindeni, al mântuirii, credinţei şi speranţei creştine.
La Năstasă Forţu, crucea apare în diverse ipostaze, atât
în forma ei simplă („Crucificare”, „După gratii”), cât şi
populată, evocând suferinţa colectivă, dureri sfâşietoare,
dar şi aspiraţia oamenilor de înălţare spre îndumnezeire
(seria „Crucea vieţii”). Triunghiul, pătratul, scara, cercul,
sfera, chipuri de sfinţi, de îngeri şi demoni, şarpele, mărul,
bufniţa, peştele, coroana împărătească etc. sunt alte
simboluri pe care artistul le face purtătoarele mesajului

său. Numeroase sunt şi înscrisurile folosite. Într-un tablou,
de pildă, trupul unui personaj masiv este înfăşurat în
bandouri pe care întâlnim versuri din „Imnele” mult
regretatului poet Ioan Alexandru. În tabloul intitulat
„Elite”, pe extremităţile verticale ale patrulaterului pictat
citim „Arde ţara de morminte cum arde cerul de făclii”,
iar pe orizontală sunt scrise numele unor cărturari-martiri
ai neamului: Vasile Voiculescu, Dumitru Stăniloae, Nicolae
Steinhardt, Radu Gyr, Petre Tuţea, Constantin Noica,
Mircea Vulcănescu, George Manu etc. În altele, întâlnim
propoziţii şi fraze din Biblie, sau pur şi simplu sunt
indescifrabile.
Alături de imagistica cu totul aparte, ceea ce remarcă
iubitorul de artă chiar de la primul contact cu lucrările lui
Năstasă Forţu sunt dimensiunile mari ale acestora, unele
întrecând doi metri. Este meritul pictorului că foloseşte
foarte bine aceste spaţii
monumentale, că se exprimă
coerent, stăpâneşte ştiinţa
compoziţiei şi este un bun
colorist. Cromatica este când
sobră, reţinută (mai ales în
lucrările de grafică realizate în
tehnici mixte), când este
intensă, cu tonalităţi fauve. În
construcţia imaginilor este
expresionist, uneori alunecă
chiar în abstract. Adesea obţine
un coloriaj cu patină de frescă
sau ajunge la acorduri sinonime
cu rafinamentul. În conturarea
chipului unor personaje
foloseşte linii groase,
dramatice. Există mult
zbucium universal în pictura şi
grafica lui Năstasă Forţu,
tensiuni ale unei existenţe
umane pe care artistul o evocă
în naraţiuni vizuale apelând la
vechi simboluri, cărora ştie să le exploreze polisemantismul
în imagini ce se cer parcurse şi înţelese cu răbdare.
„Apocalipsa, spunea artistul la vernisaj, nu înseamnă
sfârşitul lumii. Ea trebuie privită ca o bucurie, ca o
schimbare în bine după amputarea păcatului”. Ceea
ce înseamnă că sfârşitului escatologic îi va urma un nou
început, când va exista „cer nou şi pământ nou”, când
Dumnezeu sălăşluind cu oamenii, „va şterge orice
lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici
plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi”
(„Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul”, cap. 21, vs. 1,
3 şi 4).
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Ligia Macovei, Portretul unei cântăreţe

Morphochroma
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Scriitorii din Basarabia uitaţi de Istoria
fantezie româneascã
Literaturii Române (1840-1918)
RADU MOŢOC

44

IV. Pentru că învăţământul în limba
maternă în Basarabia devenise în
perioada 1840-1850 facultativ, obştile
săteşti solicitau şcoli cu „citire şi scriere
moldovenească
şi
învăţarea
rugăciunilor în moldoveneşte”. După
1866, limba română a fost scoasă din
materiile de studii ale liceului din
Chişinău şi după un an şi din seminar.
După anul 1860, cărţile lui Iacob Hâncu
nu mai corespundeau acelor vremuri,
pentru că literatura română din
Principatele Române luase un avânt
după 1848.
Această influenţă literară se
V.Gonceariuc
ăsărit
transmitea cu greu în mediul R
intelectual
-acesta
(tapiserie)
din Basarabia, dar cu siguranţă
Deprin
şertul
exista. Ioan Doncev este cel care
cărţile lui a influenţat un curent tătarilor
nou în
viaţa culturală din Basarabia.
Născut în Basarabia, la Chişinău,
în anul 1821, provenea după tată dintro familie de origine sârbă, dar care se
românizase, iar mama lui era
basarabeancă. După ce urmează liceul
din Chişinău, este numit în anul 1839 profesor de
istorie şi geografie la o şcoală medie din judeţul
Tighina, unde predă suplimentar latina şi aritmetica.
Din anul 1847, îl găsim profesor de limba română la o
şcoală medie din Chişinău şi îndeplineşte şi funcţia
de secretar la azilul Balş. În perioada 1853-1866, predă
limba română la liceul din Chişinău şi continuă să
activeze ca membru al epitropiei azilelor, unde pentru
o bună activitate este decorat de guvernul rus de
mai multe ori. Ca director al azilului Balş, a fost delegat
să întreprindă o călătorie legată de această funcţie la
Petersburg, unde se bănuieşte că ar fi fost medaliat
pentru merite deosebite. A decedat în anul 1885, în
funcţia de consilier de stat la Chişinău, în vârstă de
64 de ani. (19)
Ioan Doncev a fost autor de manuale şcolare de
limbă română şi a influenţat mişcarea literară din
Basarabia, atât cât putea ea să se manifeste.
Prima carte publicată în anul 1865 este un „Curs
primitiv de Limbă română pentru şcolile elementare
şi IV clase gimnaziale”. Cartea apare la Editura
Akimu Popovu din Chişinău în anul 1865. Numele
autorului este rusificat Ioannu Doncevu, precum este
şi cel al editorului.
În Precuvântarea la acest curs, I. Doncev
sublinia următorul fapt legat de hotărârea de a se
desfiinţa catedra de limbă română de la şcoala din
Hotin: „ Oricum ar fi, este regretabil! Nouă ni se
pare că tineretul local, din mai multe puncte de
vedere, mai mult folos ar avea să înveţe limba ţării
decât superficial limba franceză sau
germană…Limba română este necesară la fiecare
pas şi în viaţa particulară şi în administraţie. Cum

copilul se apropie de
pieptul fragedei mame,
tot aşa este apropiat de
sufletul lui tot ce ea
gândeşte, ce vorbeşte
şi ce cântă în limba lui
maternă. Legile naturii
inexplicabile
şi
admirabil de exacte nu
pot fi înlocuite prin
nimic artificial” (20)
Doncev, după ce
explică cum au ajuns
românii să scrie cu litere
chirilice,
face
următoarea precizare:
„Savanţii
români
caută să cureţe limba
română de înrâurirea
cuvintelor şi literelor
slavoneşti, care sunt în
contrazicere clară cu
regulile fundamentale
ale
gramaticii”.
Autorul mărturiseşte că
s-a folosit de operele celor mai buni scriitori români de limbă
română, care a suferit timp de XVII veacuri cele mai triste şi
mai aspre schimbări şi lovituri ale soartei, dar care este
înfrumuseţat cu ai săi Buni, Viteji şi Mari purtători de
coroane. (21)
Cursul lui I. Doncev este structurat pe trei capitole: primul
conţine alfabetul român, al doilea o culegere de fragmente literare
din operele lui A. Donici, V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu, G.
Sion, D. Gusti etc., şi, în fine, capitolul al treilea conţine alfabetul
modern românesc pe care îl exemplifică cu poezii şi balade ale lui
V. Alexandri, D. Bolintineanu şi M. Zamfirescu. Această selecţie
de autori români este deosebit de importantă pentru basarabenii
care au prilejul de a cunoaşte astfel operele lui Alecsandri şi
Bolintineanu, care conţin multe poezii patriotice româneşti.
Această carte a pătruns în cercurile largi ale intelectualilor
basarabeni şi a rămas până în anul 1905 printre puţinele cărţi
româneşti din Basarabia care erau citite şi cunoscute. (22)
A doua lucrare a lui Doncev, intitulată Gramatica română
elementară, are două capitole: etimologie şi sintaxă generală.
Ştefan Ciobanu o consideră o gramatică românească în toată
puterea cuvântului, cu text paralel rusesc în care găsim toate
regulile gramaticale cu excepţiile lor şi paradigme de declinări şi
conjungări. La sfârşitul cărţii I. Doncev adaugă un vocabular
româno-rus în ordine alfabetică.
Pentru a facilita convorbirea curentă a oficialităţilor ruse în
perioada războiului ruso-turc din 1877-1878, când trupele ruseşti
au trecut prin ţările române, I. Doncev a redactat un dicţionar pe
care l-a intitulat „Convorbiri şi cuvinte informative ruso-române
cu întrebuinţarea literelor ruseşti şi în text a informaţiilor şi
cuvintelor româneşti: pentru convorbiri”. Dicţionarul tratează
situaţiileCastelul
curentezburator,
în care militarii
ruşi
erau nevoiţi
acvatinta,
620x760
mm să solicite
anumite servicii sau informaţii precum la: gară, bufet, telegraf
etc. Lucrarea apare tipografiată la Chişinău. (23)
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Aceste lucrări ale lui Doncev sunt ultimele cărţi didactice
care au apărut în Basarabia din perioada ţaristă, pentru că limba
română fiind scoasă din învăţământ, asemenea cărţi nu mai
erau necesare. Ştefan Ciobanu precizează faptul că în aceste
condiţii „frumoasa limbă moldovenească se păstrează intactă
numai pe la sate: ea degenerează în gura intelectualilor,
trecuţi prin cultura rusească.” (24)
Mai pot fi semnalaţi şi alţi autori de cărţi didactice din
această perioadă, precum: Gheorghe Codreanu, Constantin
Popescu şi Mihai Ciachir, care dovedesc faptul că poporul
românesc din Basarabia, în condiţii foarte vitrege, simţea nevoia
acestor cărţi scrise în limba maternă. Din acest motiv, Ştefan
Ciobanu afirma cu convingere: ,,aceste cărţi didactice
româneşti din Basarabia ocupă un loc foarte respectabil în
istoria culturii române.” (25)
Singurul critic literar din România care mai aminteşte de
contribuţia cărţilor lui I. Doncev este Petre V. Haneş, care în
prezentarea celor trei cărţi remarcă influenţa Principatelor Unite

asupra scrierii în alfabetul latin. Autorul subliniază faptul că
„românii basarabeni puteau să citească cu litere latine…
anecdote, fabule, cimilituri şi proverbe selectate de autor
din lucrările lui Donici, V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu.”
(26).
Note:

19.Ştefan Ciobanu, lucrare citată, pag. 100-101.
20.Ibidem, pag.103.
21.Ibidem, pag.104.
22.Ibidem, pag. 106.
23.Ibidem, pag. 107.
24.Ibidem, pag. 109.
25.Ibidem, pag. 115.
26.Petre V. Haneş, lucrare citată, pag. 18.

Marele port şi târg al Moldovei la sfârşitul domniei
lui Scarlat Callimachi (I)
TUDOSE TATU

20-30 iunie 1819
©a.g.s.
Limitele aşezării oraşului, aşa cum se
prezenta el la 30 zile luna Cireşar anul 1819, cel
de la facerea lumii 7327, fiindcă multă vreme va
mai trece până vom trece la calendarul gregorian,
lucru întâmplat la noi abia pe la 1 aprilie 1919,
după revoluţia socialistă din octombrie, nu se
depărtau prea mult de Apa Dunării, Hunkiar
Tuna, Dunărea Împărătească.
Ca o paranteză, ca să vedeţi cât de
conservatori eram în minte şi-n simţiri, avem a
spune că biserica ortodoxă română a rupt-o total
nu numai cu antichriştii bolşevici, ci şi cu
hegemonia spirituală slavo-rusească temporală,
abia începând cu 1 ianuarie 1924.
Ne plăcea să trăim în trecut, au să aducem
cinstire celor vechi, chiar dacă politichia, ca de
obicei, nici pe atunci nu merita vreo urmă de
respect, ci de mare scârbă.
Moşia târgului Galaţi o lăsăm la o parte,
fiindcă am descris-o cum nimeni nu a mai făcuto vreodată, iar acum o ştiţi şi dumneavoastră!
Oraşul port în sine nu avea să avanseze prea
mult spre Nord, comparativ cu planul/schiţa
cancelistului austriac Michael Merkelius, de la
consulatul austriac din Bucureşti, ce poartă data
de 26 dechemvrie 1793, ca să nu mai vorbesc
de situaţia de pe vremea lui Gheorghe Duca.
noul ctitor mânăstirii Mavromol pe la anii
1669-1670, dar menţionată ca existând în lista
lui Paul de Alep la 16... şi iar coborând în timp
ajungând prin ultimul menţionat la vremea lui

Vasile Lupu, ctitorul de la Sfântul Dumitru la 1640.
Rămăsese tot ceea ce fusese odinioară, adică o fâşie
locuită jos pe malul Dunării pe toată întinderea dintre
Bondrea şi actualul Palat al Navigaţiei, iar mânăstirilebiserici cocoţate sus pe o bandă asemănătoare, de deal
de data aceasta, brâu care pornea de la monumentul de
la 11 Siret şi ajungea la Sfântul Gheorghe - lăcaş situat
pe uliţa, apoi strada cu acelaşi nume, undeva pe lângă
actualul restaurant Panoramic - privind spre culmile
Bugeakului şi marea întindere de apă a Lăţimii spre insula
Chiciu, Ţara Turcească şi Azaklu.
Era delimitat la soare răsare de faleza de lut, înaltă de
vreo 15-20 de metri, ce mai poate fi observată şi acum,
năpădită încă din vechime de proprietăţi şi construcţii,
până în Gârla Broscariului.
O porţiune a portului se întindea însă pe tot malul
Dunării, ceea ce este astăzi valea oraşului, moşie pe atunci
aparţinând Mânăstirii Sfântului Spiridon din Iaşi şi
aşezământului spitalicesc din incinta acesteia, port care
avea dimensiunile de 200 stânjeni = 459,2 metri pe 40
stânjeni = 91,84 metri, o suprafaţă de 42 172,93 mp
adică 4,218 ha.
Hotarul cu Ţara Turcească nu era reprezentat doar
de Apa Dunării ci şi de Gârla Răpedea, dincolo de care
se întindea Moşia Badalanului, proprietate osmană,
oglinda lacului Brateş, zis şi Lacul lui Caraman, pe la
1826, o baltă a acestuia, anume Bălăeuţa, ce se întindea
până la jumătatea Uliţei Dogarilor, dincolo de actuala
Piaţa Moruzi.
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CUBUL CRITIC OBLIO

Valeriu
Valegvi

46

PUNCTE DE VEDERE
Din punctul de vedere al gândului
o continuă foame
din punctul de vedere al insomniacului
o nesfârşită sete
din punctul de vedere al capricornului
veghea din Saturn
JURNAL
Tot mai împuţinat
de vicleniile iernii
cu o patimă zvâcnind pe frunte
înaintezi în ritm de cantilenă
spre marea albă albă
cât vezi cu ochii
doar o deşertică traumă
cât să mai poţi întinde mâinile
peste turmentate continente?
nici înainte nici înapoi
vreo lumină
care după odihniţii rărunchi
să se orienteze

din punctul de vedere al Dunării
clipa vuind în nisip
din punctul tău de vedere
doar calme frenezii?
aştepţi
încercat de glorii
ale apelor iluzorii decantări
aştepţi
punţi de culori
într-un portret sedus
ACORDURI/MEA CULPA
Cu câtă osteneală trebuie
să-mi astâmpăr sufletul
îţi spuneai urcând la etajul doi
de unde de peste douăzeci de ani
admiri panorama oraşului în declin

poate şi mâine
vei înşela vigilenţa din rodii
TE-AM RECUNOSCUT
După tensiunea privirii azi
mâine poimâine risipită
în snopii de aur aliniaţi într-o
poveste fără sfârşit te-am recunoscut
după ecoul ambelor picioare
ritmat de vânt azi mâine
poimâine cu o lentoare
de miere te-am recunoscut
nu am cerut cu o octavă
mai sus nu am aşteptat cu
cu un dezacord mai puţin în
freamătul teiului dar te-am recunoscut

e peste putinţă să afli
când zilele şi nopţile îşi vor afla sorocul
în trupul slăbit de nevroze
de aici de la etajul doi
ţâşnesc spre cireşul din curtea vecină
acordurile sufletului tău neliniştit
de pe culmile-i fragede
cauţi cauţi cu febrilitatea unei furnici
foetusul recentei dezamăgiri
aşa nu se mai poate
fă-ţi mea culpa la apelul de seară
îţi repetai blând ca o pisică

Programul noului „semestru” al Cenaclului literar:
17 octombrie 2011
16 şi 30 ianuarie 2012

14 şi 28 noiembrie 2011
13 şi 27 februarie 2012

12 decembrie 2011

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

Falsă cronică de cenaclu
...Mai că ai zice că ai avea de-a
face cu un Alain Robbe-Grillet al
poeziei (noi, cum altfel?; fără ispita
teoretizării însă) şi aducându-ne
aminte de istoria literară a lui V.Valegvi
ai înţelege mai bine blândul orgoliu al
autorului de a crea, lăsa posterităţii un
limbaj poetic, dacă nu chiar un stil. Şi
aici mă refer la înrudirea literară (de
formare), la care făcea referire şi Viorel
Ştefănescu (acesta scria însă doar
despre V.Valegvi), cu Simon Ajarescu,
confirmată (măcar parţial) analistului
şi de descoperirea unui alt poet care
şi-a făcut ucenicia literară în aceeaşi
perioadă, poet care, iată, este de găsit
chiar în această carte, la inedite:
Marimir (pentru cunoscători
Marian Mârza)...
Discuţia deschisă şi închisă aici
nu se referă însă la aspectul valoric,
fiecare dintre cei trei urmându-şi
propriul drum... interior. Între ceea ce
numim trup şi suflet dintr-o deficienţă
devenită obişnuinţă de limbaj.
Încălecat pe o stea, ca un alt fel de
baron (nu Münchhausen!) suit în
copaci (vezi Lino Aldani!), aspirând
potrivit de nervos spre o castitate a
expresiei rar întâlnită, Valeriu Valegvi
propune asistenţei, martorilor un
univers liric deschis contemplării, dar
gata să se închidă privitorului care vrea
să ştie mai mult decât se poate şti.
Taina Fructului, a Rodului, a
Împlinirii este motivul predominat al
liricii sale (sau aceasta este impresia
mea). „Camera secretă a întîmplărilor”
din oricare Fruct este marea sa
provocare. Cuvintele îi sunt ca nişte
chei pe care trebuie să le potriveşti în
poeme care trebuie la rândul lor să se
potrivească porţilor acestei camere
care poate fi chiar un viitor castel, un
viitor labirint, o viitoare lume.
Latenţa, „energiile latente”,
antidonjuanismul neprogramatic (ca să
nu
spunem
un
soi
de
antisentimentalism cuviincios), mirarea
de anahoret în faţa posibilităţilor
existenţei sunt alţi mieji care îi
potenţează efortul liric care, iată, de mai
bine de două decenii, este urmărit cu o
anume curiozitate de către
cunoscători...

a.g.secară
NR.117

Mitruţ Popoiu

The Tree of Life
Regizor: Terrence Mallick,
Palme d’Or, 2011. Cu: Brad Pitt,
Sean Penn, Jessica Castain
În aşteptarea înfrigurată a
catastrofei mondiale de la finele lui
2012, genul apocaliptic al
filmografiei înfloreşte încă o dată.
Nenumărate versiuni de cataclisme
bântuie imaginarul modern: încălzirea, ori, dimpotrivă,
răcirea globală, intensificarea activităţii vulcanice, căderea
unui asteroid, ori invaziile extraterestre, înfioară deopotrivă
pe omul modern, aflat mai mult ca niciodată în căutarea
licorii magice a lui Lao Tze.
Apocalipsa e azi inevitabil legată de un dezastru
provocat de forţe umane sau oculte, această viziune fiind
însă destul de departe de ceea ce însemna pentru cel care
a făcut termenul celebru, anume Evanghelistul Ioan, autorul
ultimei cărţi a Bibliei. Apo-kalypsis înseamnă în greaca
veche pur şi simplu descoperire, nu neapărat a ceea ce va
fi, ci în mod egal, a ceea ce este dintotdeauna, dar ascuns
spatele acestei prefaceri aparent eterne a lumii.
Revelaţia îl interesează şi pe Terrence Mallick, un
regizor din Midwest, care îi dă viaţă, potrivit propriilor
principii, în „Arborele Vieţii” (The Tree of Life), premiat
cu Palme d’Or, anul acesta, de Academia Europeană. Nu
asteroid, nici o ciocnire planetară, ori a civilizaţiilor şi nici
măcar molimile globale nu joacă vreun rol în istoria
umanităţii, crede Mallick, ci descoperirea legăturilor între
micro- şi macrocosmos.
Despre regizorul cu profil mistic s-ar putea spune cu
greu că ar fi prolific. În mai bine de 20 de ani de carieră,
filmele sale pot fi numărate pe degetele de la o mână. Ceea
ce este remarcabil la acest dirijor al baghetei regizorale,
pentru că aşa l-am putea defini mai bine, este aceea că
filmele sale nu urmăresc - cel puţin aparent -acelaşi subiect.
The Thin Red Line din 1998 povesteşte în culori specifice
pacea descoperită de un soldat, în spatele războiului mondial,
iar A New World din 2005, percepţia lumii de dincolo de
ocean asupra lumii moderne, iar aici este vorba despre
altceva decât violenţa europeană asupra băştinaşilor, atât
de condamnată de umanismul veacului celui mai de pe urmă.
Subiecte diferite, temă comună: revelaţia.
Mallick pare a fi familiarizat cu teoria sofiancă. Destul
despre ea ştim de la Bulgakov, care vorbea despre
Înţelepciunea divină, o dimensiune a transcendentului, pe
care o aducea la statutul de persoană. Viziunea deloc nouă,
născută din curentele gnostice, duce la ideea unei binomii
divine, reflectată puternic şi în antropologie. Omul se află
sub dubla protecţie a laturii masculine, paterne, ferme,
legiferatoare, de-a dreptul poruncitoare a unui DumnezeuTatăl a toate, respectiv a uneia feminine, pline de bunătate,
cunoscută ca Sofia sau Dumnezeul-Mamă. Ne legănăm de
fapt, dintotdeauna, între cele două laturi - nu doi dumnezei
- între ură şi iubire, autoritate şi tandreţe: moarte şi viaţă,
în definitiv.

Povestitorul
se situează în
pielea
unui
băieţandru
capricios, fiul cel
mare al unei
familii patriarhale
din pătura socială
medie a Americii
anilor 50, în care
tatăl îşi impune
regulile deseori
iraţionale, în mod
arbitrar, el fiind
singurul în stare
să le încalce după
propria voie, fără
a fi sancţionat de
cineva.
În
capătul celălalt al
mesei duminicale
stă mama, care aşterne dinainte totul desăvârşit, însă nu
deţine nici dreptul şi nici măcar puterea de a interveni
într-un război aproape cu totul nedrept între generaţii. La
mijloc, „victimă colaterală” a altercaţiei ridicate la rang
universal, se situează fratele mic, incarnând nici mai mult
nici mai puţin decât jertfa cristică, unică în istorie, fiul
nevinovat care se dă pentru păcatele cosmosului întreg
(care aici e suma fiului celui mare cu gloata de copii de
pe stradă).
Între lumea tradiţională, în care pulsează natura şi viaţa,
şi lumea modernă de sticlă şi piatră, tăiată geometric,
arhitectul - omul matur - este spânzurat fără posibilitatea
de a găsi ceea ce caută. Şoapta-paradigmă a celui dintâi şi
mai frumos dintre cuvinte, „mamă”, chemată în fiecare
moment de nelinişte, mirare, bucurie, tristeţe, angoasă este
incantaţia care îl poartă pe enigmaticul regizor în lumea de
dincolo. Revelaţia nu e nici viaţă, nici moarte, ci un „ceva”
dincolo de raţionamente, legi, piedici impuse dinăuntru sau
dinafară. Întâlnirea cu Tatăl şi Înţelepciunea Lui are loc
simultan fiecărui minut al existenţei, atunci când depăşim
barierele nevăzute, când ne-am dezlegat baierile care ne
ţintuiau şi am ieşit pentru prima dată să vedem cine este
acea figură misterioasă care îşi proiectează umbra până în
adâncurile grotei.

Principiile economiei vechitestamentare
(continuarea de la p.37)

de către preoţi şi leviţi cu săracii, văduvele şi orfanii, la care puteau
participa şi străinii din pământul lui Israel”, cf. Conf. Dr. Pr. Petre
SEMEN, Arheologia biblică, op. cit., p. 206.
6
Ieş 27, 30.
7
Răspusul poporului la această iniţiativă nu mai necesită nici un
comentariu: „Tu ne-ai salvat viaţa! Să aflăm milă în ochii
domnului nostru şi să fim robi lui Faraon”, cf. Fac 47, 25.
8
Fac 47, 23-24.
9
Este vorba atât de taxele datorate stăpânitorilor, când se aflau
în robie, cât şi taxa datorată lui Dumnezeu, sub forma zeciuielii.
10
Conf. Dr. Pr. Petre SEMEN, Arheologia biblică, op. cit., p. 59.
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Din
sumarul
acestui
număr:
Diana Corcan,
Tatiana Niculescu
Bran,
Nicolae
Bacalbaşa (p.1820, 30).
Pagini
de
istorie: Galaţii de
altădată,
de
p r o f . Va l e n t i n
Bodea şi Tudose
Tatu (p.26, 45).
(the) dear
books hunter:
volumul Să facem
un
copil
de
Peter
Sragher.
(p.28)
Eugen
Holban despre
„Obiceiuri din
ciclul
vieţii:
Nunta” (p.32).
Interviuri cu
regizorul
Ioan
Cărmăzan, scritorii
Alina
Manole,
Stela Iorga şi
Ştefan Ciobanu
(p.6, 33, 38, 40)
realizate
de
V.Cilincă, A.Velea,
a.g.secară
şi
N.Onofrei. Scriitori
basarabeni, de
Radu Moţoc (p.44).
Corneliu Stoica
– dicţionar al
artiştilor plastici
gălăţeni
şi
Morphochroma
(p.42-43), cronica
de film (p.47).
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CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
CENTRULCULTURAL“DUNĂREA DE JOS”

Luna decembrie:
Programele:
MEMORIA- Proiecte: Revista
„Dunărea de Jos”, Cubul critic
OBLIO,Clubul
umoriştilor
VERVA, Editare cărţi, CD-uri,
DVD-uri, pliante etc.
ROGVAIV- Proiect: Seri
culturale ale etniilor (concerte,
spectacole)
VISIO- Proiecte: Arte Vizuale,
Arta
Fotografică,
Artele
Spectacolului
CLEPSIDRAProiect:
Filantropia (concerte)
POMUL VIEŢII- Proiecte:
Tezaur etnofolcloric, Casa Satului.
RO-ETHNOS - proiecte: La
români de sărbători, Şezătoarea,
Festivalul de Datini şi Obiceiuri
de Crăciun şi Anul Nou
„Tudor Pamfile”
SATUL DIN NOI - Proiect:
Tânărul şi tradiţia strămoşilor
MEGALOPOLIS - Proiect:
Cavalerii Danubieni
1 Ziua Naţională a României
7 „Clubul Umoriştilor Verva”
9
Clepsidra - spectacol
filantropic
12 Cubul critic OBLIO
15 Spectacol de balet
15 Cavalerii Danubieni - colecţia
cArtESENŢE
15 Revista „Dunărea de Jos” Nr.118
16 „Sărbătorile de iarnă”- arte
vizuale
16 Expoziţie fotografică de grup
„Şcoala noastră de Artă”
18 Festivalul de Datini şi
Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou
„TUDOR PAMFILE “ (faza
finală)
22 Ziua Eroilor Revoluţiei
23
Clepsidra - spectacol
filantropic

Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunărea de Jos Galaţi pot fi aflate pe
pagina web a instituţiei (http://www.ccdj.ro/) ori
pe adresa de facebook.
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Virtualia

(continuarea de la p.33)

refer la poezie.ro). Am avut, ca parteneri media, de-a lungul
timpului, Radio Iaşi, Radio Lynx din Bucureşti, Radio StillOnline,
TV Iaşi Life, postul de televiziune TeleM din Iaşi, revista de
cultură TheChronicle, site-urile de literatură poezie.ro,
Hermeneia.com, ba chiar am ajuns şi ca subiect de discuţii în
Jurnalul Naţional!
Va fi antologia Virtualia disponibilă în librării? Cum
poate intra cineva în posesia unui exemplar?
Poezia zace în librării, rareori vezi pe cineva cumpărând un
volum de poezie. Revistele sunt pline ochi şi plictisite de cărţi.
Mai degrabă, voi lua cele zece exemplare, câte mai am, cu mine,
într-o zi însorită de toamnă, voi merge pe stradă şi voi alege
zece oameni necunoscuţi, obişnuiţi, fără fiţe, cărora le voi face
cadou câte un volum. Dacă tu, cititorule necunoscut, vrei să fii
printre acei zece „primitori de virtualii”, poţi să îmi scrii un email
pe adresa cenaclului. Am în intenţie, cândva, să donez toată
colecţia către Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi.
Ne puteţi spune câteva cuvinte despre tiraj şi despre o
posibilă versiune electronică a cărţii?
Tirajul antologiei a fost de 150 exemplare, realizat la editura
PIM din Iaşi. Versiunea electronică, în format pdf, o veţi putea
citi pe blogul cenaclului, la fel ca şi celelalte antologii din anii
trecuţi.
Alte lucruri care doriţi să fie cunoscute despre antologia
Virtualia, înafara celor deja menţionate mai sus?
Ce ar mai fi de spus despre antologia Virtualia... În spatele
acestor volume stau zeci de ore muncă, nopţi nedormite şi câţiva
oameni. Despre aceşti oameni aş vrea să vă vorbesc. Despre
doamna Măriuca, „şefa” Editurii PIM, care, de ani de zile, ştie că
ajungem cu tiparul în ultima clipă şi mereu ne-a susţinut cu o
vorbă bună către angajaţi; „lăsaţi alte comenzi, Virtualia e
urgenţă!”. Despre oamenii simpli, modeşti, de la tipografia PIM
din Iaşi, cărora nici nu le ştiu numele, dar care, cu cea mai mare
atenţie şi răbdare, lucrează pentru ca „să iasă nuanţa de culoare
potrivită” sau „să taie şi acel 1 milimetru în plus pentru ca
marginile să fie perfecte”. Despre cei care au contribuit financiar
pentru tipărirea antologiei din acest an, Silvia Bitere din
Constanţa, Maria Dobrescu din Câmpina şi Florin Caragiu din
Bucureşti. Şi, nu în ultimul rând, despre poetul şi graficianul
Vlad Turburea, cel care a realizat, într-un mod desăvârşit, coperta
antologiei.
Participanţii la cea de-a IX-a antologie Virtualia sunt:
Adrian A.Agheorghesei, Mihaela Aionesei, Leonard Ancuţa,
Şerban Axinte, Ioan Barb, Laurenţiu Belizan, Silvia Bitere, Paul
Blaj, Raluca Blezniuc, Eugen Bot, Daniel Bratu, Florin Caragiu,
Magda Chiosac, Ştefan Ciobanu, Dorin Cozan, Maria Gabriela
Dobrescu, Şerban Georgescu, Paul Gorban, Raluca Gorcea,
Carmen Tania Grigore, Katya Kelaro, Maria Doina Leonte, Alina
Manole, Rareş Petrişor, Maria Prochipiuc, Călin Sămărghiţan,
Florian Silişteanu, Sebi Şufariu, Cristina Ştefan, Virgil Titarenco,
Dan Tristian, Vlad Turburea, Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu),
Andrei Velea, Oana Zahiu.( A consemnat Andrei Velea)

album foto

foto 1

foto 2

foto 3

Moment istoric
După cum au subliniat şi unii dintre participanţii la
eveniment, un moment istoric poate fi considerat inaugurarea
sediului Filialei locale a Uniunii Scriitorilor din România, de pe
Strada Labirint nr.1, din ziua de 29 octombrie, orele 13. Au
primit şi carnetele de noi membri scriitorii Săndel Stamate (foto
2), Cornel Galben, Ioan Toderiţă, Viorel Coman, Sava Bogasiu
şi Ion Trif Pleşa, ultimul neajungând la manifestare din motive
obiective. Sufletul manifestării (şi cel care a militat neobosit
pentru obţinerea sediului, dar, reamintim, şi pentru înfiinţarea
filialei) a fost poetul Corneliu Antoniu (în centru, foto 3, flancat
la stânga de poeţii Simon Ajarescu, C-tin Gherghinoiu şi la
dreapta de scriitorul Iulian Grigoriu şi criticul literar
Viorel Ştefănescu). Foto: Andrei Velea.
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