AUGUST - luna festivalurilor

ALBUM FOTO DUNĂREA DE JOS 2010
În stânga, sus, Aurelia Bogatu Matei, prezentând Festivalul Internaţional de Fanfare; în dreapta imaginii din...
dreapta, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac; în medalion, maestrul Andrei Blaier; în dreapta, la mijloc,
câţiva dintre membrii juriului prezidat de către poeta Clara Mărgineanu; jos, în stânga, părintele Festivalului, regizorul şi
scriitorul Ioan Cărmăzan; în dreapta, în centru, regizorul aşteptat o săptămână cu sufletul la gură, maestrul Sergiu Nicolaescu...
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Ioan Cărmăzan

Sergiu Nicolaescu

Fotografii de Nicolaie Sburlan

Andrei Blaier
Aproape trei săptămâni de festivaluri au încântat gălăţenii şi i-au mai făcut să uite de căldură şi alte greutăţi… Sa început cu Festivalul de Fanfare, a VI-a ediţie, la care au participat următoarele fanfare: „Argeşul” din Piteşti, cu nişte
surprinzătoare majorete, cea a municipiului Edirne, din Turcia; „Dan Spătaru” din Medgidia, cea a Palatului de Cultură
din localitatea Soroca, Republica Moldova - cărora li s-a adaugat şi cea locală, „Valurile Dunării” din cadrul Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”. A urmat Festivalul de Film, la care au participat trei importanţi regizori români (a se vedea
pagina 2): Ioan Cărmăzan, Sergiu Nicolaescu şi Andrei Blaier. S-a încheiat cu Festivalul Internaţional de Folclor:
Preşedintele Consiliului Judeţului, Eugen Chebac, a înmânat premiile şi trofeele: Marele Trofeu al Festivalului „Doina
Covurluiului” a plecat în Ucraina, adjudecat pe drept de talentaţii dansatori de la „Soneciko”; formaţiile din Slovacia
(„Zemplin”) şi Moldova („Strămoşeasca”, Anenii Noi) „s-au suit” împreună pe cea mai înaltă treaptă a podiumului; turcii
( „Anaddolu Folklor Vakfi Zonguldak” ) au ocupat locul al II-lea şi macedonenii (Ansamblul „Kitka”) locul al III-lea …
Au încântat publicul şi ansambluri folclorice din Tulcea (Baladele Deltei), Suceava (Ciprian Porumbescu), Baia Mare
(Transilvania),Tg.Mureş (Mureşul), Focşani (ŢaraVrancei) şi Bacău (Busuiocul).

Viorel Ştefănescu şi Vasile Savin
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Foto:F. Matei şi N.Sburlan
(1 şi 2)

Eugen Chebac
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Constantin
Frosin

GÂNDIREA POZITIVĂ

Ce bine că, pe canicula asta, s-a ales ca temă gîndirea
prepozitivă… ori sero-pozitivă… adicătelea să vedem noi
cam cum gândesc unii dintre craii şi crăiţele de curte
nouă, care-şi mai zic şi SIDA pe maşinile lor nezburătoare
(încă…). Oricum, în cazul revistei ăsteia, totul e bine când
începe cu bine! Chiar dacă redacţia nu s-a gândit nikagda
la vreun posibil diplomat bolnav de aspiraţii nemăsurate,
ce-şi zice SIDA - boala asta cică o contractează ăia care
zac şi zic tot timpul: şi da şi nu, adică nu se pot
hotărî…Gândirea pozitivă e o chestie de dată recentă, un
soi de auto-terapie pe calea gândirii iar nu a doctorilor şi
nici a doctoriilor. Desigur, pe căi mai mult sau mai puţin
oculte ori inculte, subliminal sau supraliminal, putem induce
o astfel de gândire la nivel de mari grupuri de oameni,
chiar de popoare. Îi putem determina să spună dimineaţa,
când se scoală rupţi de foame şi zăpăciţi în faţa unui
frigider gol puşcă: Sunt sănătos, sunt sătul, dacă mai pun
ceva în gură, obez mă fac şi mor de gras!
Desigur, dacă deschidem un dicţionar şi ne uităm la
cuvântul ăsta: pozitiv, vom vedea că este un antonim
(cum ce-i aia, bre ?!) al unor adjective ca: abstract,
imaginar, himeric, ideal, latent, virtual, deci aparţine
domeniului experienţei (vom reveni asupra tărăşeniei
ăsteia cu experienţele…), realităţii sensibile; aşadar, este
sinonim cu: real, concret, efectiv, tangibil, actual.
Da, dar ce te faci când afli cu stupoare, că „În istorie,
ceea ce este pozitiv este ambiguu, căci ceea ce este
real se pretează la o infinitate de interpretări”, şi o
spune taman Valéry, în Variété IV din 1938… Păi printrun joc hilar de simplu al deducţiilor încrucişate cu spada
inducţiilor, rezultă cu slăbiciunea evidenţei, deci cât se
poate de neklar, că de asta este istoria noastră ambiguă,
lipsită de claritate şi orizont, pentru că gândirea noastră
este, a devenit sau trebuie să fie pozitivă… Cineva undeva
cândva a hotărât aşa şi nimeni nu poate schimba nimic,
căci ăla ne-a dat o ediţie Ne varietur…
Cum ar veni, când ne zic ăi de ne conduc să gândim
pozitiv, noi iute ne gândim c-ăştia o să ne mai dea ceva la
salar (că doar semnul Plus e semnul pozitiv, nu ?!), iar ei
se gândesc şi mai iute c-o să fie-un plus în vistieria lor,
pardon, a statului (la guvernare…). Deci fac rost de-un
semn + şi-adună la ei ce scad de la noi…c-au de unde şi

de la cine… că noi nu mai suntem acasă… suntem
plecaţi… da, da… noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm
acasă… şi, mai ales (păi da, te-am ales, ce naiba era să
fuck…) nu ne vindem ţara…
Cine mai ştie oare că pozitiv desemnează ceva cu
caracter de utilitate practică, privitor la interesele
materiale. Avantaje pozitive, exempli gratia, înseamnă
avantaje materiale, cu preciziunea că nu se menţionează
pentru cine sunt ele pozitive ori materiale… Aşa că ăştia
când ne toarnă la gogoşi c-or să ia (de unde, că dacănchid ăilalţi pentru inventar ?!) măsuri cu caracter pozitiv,
înseamnă c-o să fie avantaj ei… De fapt, aşa-i de când
lumea, de ce ne mai mirăm oare ?! Da’, da cică a scris
un rus un roman de genul Vaina i mir, adică s-or tot
mirat unii, s-or tot crucit, până s-or pornit cu război pe
ăia care-i lăsaseră muţi de uimire, adică şi-au dus crucea
până-n pânzele albe… Şi-au făcut din ele cămăşi de
forţă… majoră…
Deci, ne-am dumirit că pozitiv e ceva materialmente
avantajos, care aduce bani… albi pentru zile negre, uneori
şi din piatră seacă… ori din ogoare pustiite de arşiţă, că
tare-s bune şi comisioanele alea la ceva, când de grija
boborului importăm mai mult decât exportăm…
Ca să vezi!
Da’ cei mai tari sunt filosofii, că nu degeaba e filosofia
asta regina ştiinţelor… În filosofie, pozitiv este opusul
lui teoretic, raţional, metafizic. Pentru noi este interesant
că se opune lui raţional… Deci, în perspectivă filosofică,
gândirea pozitivă, măsurile pozitive luate de jmekerii de
sus sunt de fapt, iraţionale, lipsite de logică… Ca să vezi
cum o idee trăsnită a redacţiei spune lucrurilor pe nume,
declanşează un brain storming pozitiv (pardon, eficient)
din care rezultă că din discuţie se naşte lumina… Numa’
de nu s-ar lua curentul din cauza furtunilor din Soare…
Părintele pozitivismului, Auguste Comte, afirmă că
există o lege a istoriei care se rezumă printr-o singură
afirmaţie: concepţiile spiritului uman trec succesiv prin
trei stări: starea teologică, starea metafizică şi starea
ştiinţifică sau pozitivă… Acu’, nu-ş de ce chestia asta cu
starea mă trimite cu gândul la cele trei stări ale materiei,
la starea a treia, oricum la ceva stagnant, care stă pe

loc… În fine, să luăm cele trei stări pe rând şi să vedem
dacă jupân Comte a avut sau nu dreptate. Starea
teologică: just, întâi cădem în adoraţie, îngenunchem
universul în universul nostru interior, iar noi plecăm în
lume să-l căutăm pe Doamne-doamne… Mai ales chestia
aia cu Crede şi nu cerceta e cea mai tare din starea
teologică…
A doua stare e starea metafizică, când aşteptăm două
lucruri: să vină un nebun şi s-arunce-un bolovan în baltă
şi, doi, să ne-adunăm vreo nouă (şi cu sergentul zece)
înţelepţi care să-l scoată. Cum pe cine sau ce? Credeaţi
că bolovanul? Ei, aş! Să-l scoată basma curată pe nebunu’
ăl de-a aruncat primu’ cu piatra, pardon, cu bolovanu’…
După care merem cu el la denea, să-l scoatem nevinovat
şi pe el, că bolovanul l-or scoate alţii… După noi,
bolovanu’... decât potopul… ori drobul de sare…
Şi dup-aia ne tragem sufletu’ (la indigo ori la xerox, că
toţi suntem o apă şi-un pământ, izăntit ?) şi ne-apucăm
de filosofie cu amândouă mâinile, s-o aducem şi pe ea la
realitatea asta pozitivă şi să nu mai bată câmpii, mai bine
să-i redăm agriculturii… decât să ne-acuze ăia de la
protecţia câmpurilor de cruzime şi-alte alea…
Şi uite-aşa, sărind din stare-n stare, ajungem şi noi în
starea pozitivă (după care nu mai este cale de întoarcere,
decât starea de ebrietate...). Adică în stare de orice,
de-adunători şi culegători de expediente şi joburi pe la
alţii, că pe la noi s-a pornit eoliana, bate vântul, mai ales
prin buzunare... Şi-aicea intrăm pe mâna oamenilor de
(ne-)ştiinţă, care vor să experimenteze, să se convingă
cu ochii lor de adevărul cutărei sau cutărei afirmaţii ori
negaţii. Veri de-aproape cu Mengele, unii boshi
experimentează pe noi tot soiul de trăznăi menite să ne
scoată mai întâi din minţi, apoi din jnepeni şi-apoi din ţară...
Cum spunea big boss, ce bine că găsim de lucru pe-afară,
că-năuntru e jale mare: de–atâtea electorale promisiuni,
s-au transformat toate în păşuni şi omisiuni...
Cred că inventatorul Negativismului (opusul
Pozitivismului) se va gândi şi la starea pe loc, specifică
unei ţărişoare din care au cam plecat fraţii în cele patru
zărişoare... Cum îi spunea dom’le ţărişoarei ăsteia R([b]rrr)omania parcă, ptiu... Viitorul sună bine, ai?! Sună
a cap sec şi a scobitoare îngrăşată la soare... Nu mă mai
priviţi, bre, aşa de după colţ, că faceţi torticolis, iar eu
sunt milos şi-s gata să vă plâng de milă, da’ n-am
hendcărcifu la mine... L-am trimis deja la Roşia
Montana... Că doar tăcerea e de aur! Nu cumva să supăr
pe cine nu trebuie, aşa-i băieţi?! Mai bine ne facem frate
cu puntea, până scăpăm de dracu’!

Mihai-Daniel Gheorghe

Mihai Eminescu:
un mit al culturii române
Mihai Eminescu a devenit dintr-un nume propriu,
purtat cândva de un scriitor, un concept operaţional,
un mit: închinându-i-se imnuri, serbări naţionale, premii
pentru literatură, şi toate acestea în amintirea celui care
murea, aşa cum bine a zis Călinescu, în al optulea lustru
de viaţă. Devenit mit cultural, Eminescu a rezistat tuturor
perioadelor istorice care l-au succedat. A fost considerat
precursor şi revendicat de aproape toate curentele
literare şi de unele doctrine politice. A fost văzut ca
Luceafăr, mag, inovator şi inventator de limbaj poetic,
poet cu majuscule, gazetar genial, îndrăgostitul fără noroc
şi fără prieteni, om al timpului său şi mai ales al timpurilor
noastre.
Mitizarea lui Eminescu nu este proiecţia în timp unei
genialităţi nerecunoscute la vremea ei. Mitul lui Eminescu
nu se compune din aluviuni critice succesive,
sedimentate sub acţiunea cercetării operei. Apropierea
de opera lui Mihai Eminescu este, pentru criticul român,
o problemă de conştiinţă şi de probitate profesională. În
raport cu universul eminescian actul critic intră într-un
complex de valori date de o inegalabilă operă
scriitoricească, din această confruntare literară ieşind,
mai tot timpul, învins, chiar dacă, la nivel cantitativ, studiile
de specialitate depăşesc munca intelectuală a poetului.
Acest fapt se întâmplă pentru că Eminescu a întrecut,
în plan artistic, orizontul de aşteptare al epocii sale iar la
nivelul mentalului colectiv a devenit expresia integrală a
spiritualităţii româneşti, modelul prin excelenţă al
statutului de scriitor într-o cultură încă tânără, fiind văzut,
atunci când nu se pot oferi judecăţi de valoare demne
de scrisul său, drept un adevărat miracol.
Din păcate receptarea critică este, în ceea ce îl
priveşte pe Eminescu, tributară imaginii statuare pe care
i-o realizează Maiorescu în studiile sale. Urmat de
G. Ibrăileanu şi N. Iorga, Titu Maiorescu a devenit izvorul
interpretărilor critice ale operei eminesciene. Însă,
Maiorescu vorbise despre omul Eminescu, nu despre
scriitorul pe care îl considera aşa de puţin format, dar
nu ezitase să îl aşeze imediat după Alecsandri, astfel
încât, cei care se hotărăsc să scrie despre literatura lui
Eminescu pornesc, în demersul lor, de la efigia conturată
maiorescian a poetului. Tot aici se înscriu şi amintirile
lui I.L. Caragiale, I. Slavici, Vlahuţă îndepărtând, şi ele,
viziunea exegetică de planul creaţiei, făcând-o să plonjeze
în biografic - drept dovadă studiul lui G. Călinescu
despre Opera poetului.
(urmarea la p.7)
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Adina
Fuică

Sunt într-un moment în care trebuie să mă
concentrez puţin, pentru că nu reuşesc să disting cu
precizie ceea ce, într-adevăr, văd că vine dinăuntru.
Aştept ca stelele căzătoare de aseară să-mi împlinească
dorinţa de a fi, măcar pentru o zi, eu însămi până la
capăt, fără filtre, fără coregrafii sau cuvinte care să spună
tremurat, deci fals, că felul meu de a simţi rezonează cu
restul lumii. Ce fericire că nu cunosc senzaţiile despre
care vorbesc unii - abandon, dezgust, frustrare, deziluziepentru că, dacă până acum, am putut doar de câteva
ori să mă pun în acord cu lumea, a fost pentru că am
ştiut cum să gândesc pozitiv şi să nu mă las târâtă de
viaţă precum un trofeu câstigat pe nedrept! Am învăţat
să accept să nu fiu întreagă, să-mi licitez privirile la preţul
luminii, să fiu examinată şi trăită, niciodată îndeajuns de
lucid, pentru că întotdeauna unităţile lor de măsură erau
diferite de ale mele - atât de cinstite, atât de simple! Şi
dacă, indiferent de modul meu de a percepe lucrurile, în
ochii lor sunt altcineva, ce sens mai are să obosesc să
mă exprim, să mă explic şi să risipesc acuze? N-are
nimeni idee de cât de lesne îmi este acum să mă
răzgândesc, să fiu în dubii (înainte mi se părea un delict),
să nu-mi pese că unii găsesc că sunt ridicolă şi
caraghioasă. Mă confesez, murmur, mă lamentez,
acumulez tumori de melancolie, dar în cele din urmă mă
iert, nu am ce face, trebuie să mă absolv pentru că uneori
se găsesc greu soluţii pentru propriii paşi incerţi, iar
greşelile se pot masca puţin, dar nu se pot extirpa
definitiv. Şi ca să nu mă mai simt ca lupul nemilos care
se plimbă prin toate poveştile şi devorează visele, am să
admit faptul că aştept un gest, oricât de mic, făcut chiar
şi din greşeală, care să atingă cimentul stratificat pe care
l-am închis în piept. S-a depus acolo lent, la început nu
era decât aer rarefiat, dar am observat că devenea mai
greu de fiecare dată când permiteam să mi se audă
gândurile şi manifestam încredere lumii. Şi chiar dacă
aceasta mi-a fost câteodată potrivnică, era imposibil să
stau departe de tot ce o făcea minunată şi imperfectă.
Dacă aş fi un cer ce creşte sub pâmânt, chiar de
m-aş lăsa însămânţat, ştiu că nu mi-ar creşte niciodată
rădăcini, pentru că n-aş putea rezista într-un loc de

Dincolo de ziduri

împrumut. Aşa că mi-am construit o casă în care să
gândesc frumos şi curat şi de care oamenii primejdioşi
să nu se apropie. Casa asta secretă se află lângă suflet
sau oricum, undeva foarte aproape şi numai eu am cheile
ei. Are multe ferestre, e un fel de grădină de iarnă cu
multe plante mici, pe care să le pot privi cu căldură, din
capătul unor priviri îngăduitoare, iar luminile colorate
intermitente fac în ea un etern Crăciun din care nu poate
lipsi vâscul sau orice altceva care să ne amintească de
fiecare dată să ne îmbrăţişăm, fie şi în grabă... Gardianul
meu cu livrea roşie ştie să îmi ofere prăjiturele şi ceai
cald de fiecare dată când găzduiesc o speranţă nouă.
Am o cameră plină de cărţi frumoase, noi, vechi, mai
ales vechi, în care, ce e drept, e nevoie uneori să mă
impun, pentru că personajele în carne şi oase care îşi
deapănă istoriile ignoră rugămintea de a-mi păstra
liniştea, împrumutându-mi sentimente şi miresme care
mă tulbură. În casa asta sunt eu la orice vârstă, mereu
mulţumită, cu toate angajamentele onorate, învăluită în
atâtea clipe consumate, disciplinate în şir indian,
plimbându-se una cu alta la braţ, fără să se complice cu
întrebări legate de utilitatea existenţei lor printre gândurile
mele. Apoi, cum să nu-mi fie bine, dacă am mereu
dreptate, sunt bună şi amuzantă, nu mi-e niciodată teamă
pentru că nu sunt singură, am mulţi fraţi punctuali şi
zâmbitori care îmi dau o mână de ajutor să menţin
ordinea? De fiecare dată când vorbesc între pereţii casei
mele, spun adevărul, nu mă înroşesc niciodată, nici dacă
aş vrea, iar timiditatea nu e decât un obiect de anticariat,
pe care îmi place să-l ţin de decor. Nu-i aşa că merit
câteva aplauze? Ador să-mi las palmele împreunate sub
pernă, într-un somn în care ştiu să plutesc precum un
balon lăsat neintenţionat în derivă de un copil rămas cu
mânuţa dezamăgită. Iar dimineţile mă găsesc întruna cu
paharul pe jumătate. Plin, evident.
Aşa că, înăuntru sau în afara acestui adăpost, mintea
mea funcţionează după acelaşi ritual, fiindcă m-a ajutat
să cred că toţi cei mai frumoşi ani sunt cei ce vor veni,
iar între ei voi exista eu mereu, învârtind toate nopţile
între degete, în memoria momentului aceluia în care nişte
stele căzătoare mi-au făcut o promisiune de suflet.

Mihai Eminescu: un mit...-(continuarea de la pag. 5)

Celălalt moment decisiv în stabilirea direcţiei
limbajului exegetic profesat când vine vorba de opera
eminesciană îl are în centru pe Perpessicius. Iniţiator al
publicării scrierilor eminesciene, arhitectul ediţiei tezaur
a scos în evidenţă un scriitor total, aducând publicului
variantele poemelor, ciornele marilor discursuri poetice,
prin acest lucru, reliefând trudă creatoare. Apoi, linţoliul
mitului, aşa cum se întâmplase în cazul biografiei, se va
aşterne peste operă transformând-o într-un bastion
aproape inexpugnabil pentru atacurile, justificate sau nu,
ale referinţelor critice. Eminescu începea să devină
incontestabilul poet pe care îl cunoaştem cu toţii astăzi.
Despre el se va vorbi, de atunci încoace, în termeni
laudativi exagerându-se conştient valoarea operei, tocmai
pentru a-i întări simbolistica de care societatea
românească avea atâta nevoie.
Din păcate, după construirea şi utilizarea lui, mitul
Eminescu nu a fost demontat pentru a lăsa loc imaginii
autentice a poetului şi nici pentru a putea fi reasamblat
când conştiinţa fiinţei naţionale ar mai avea, în furtunile
istoriei, nevoie un catarg de care să se prindă împreună
cu toate celelate valori ale ei. Mijloacele au devenit
scopuri şi, după 1989, multe dintre cărţile despre Mihai
Eminescu sunt de-a dreptul ridicole şi nu îmbogăţesc cu
nimic panorama studiilor care răspund critic întâlnirii şi
dialogului cu lectura textului eminescian. Proiecţia în timp
a imaginii lui Eminescu este ca un fascicul neîntrerupt de
lumină astrală, o rază de luceafăr pe care nepieritorul
poet este rugat să coboare la muritorii de rând iar mulţi
dintre cei care scriu despre el, încearcă să se caţăre până
la dimensiunile abisale ale spiritului său.
Cum Maiorescu, în ceea ce îl priveşte pe Eminescu,
nu lasă loc unei interpretări critice umanizate, propria-i
teorie despre geniu fiind intercalată studiilor şi prefeţelor
care îl au în centru pe poet, se conturează o imagine
statică. Parcă descriind fotografia din perioda de început
a colaborării lui Eminescu la Timpul, Maiorescu face din
autor ul Luceafărului un exemplu prin care îşi
argumentează teoriile despre oamenii superiori, indiferenţi
la grijile materiale şi nepăsători când vine vorba de o lume
pe care ştiu bine că o domină prin talent. Astfel, poetul
este dezumanizat, imortalizat într-un clişeu critic, înrămat
ca într-un tablou la un simpozion aniversar. Apariţia şi
dezvoltarea unui astfel de mit are la bază discursul critic
profestat în privinţa vieţii şi operei poetului – dintr-o
singură privire aruncată asupra mitologiei, se ajunge la
concluzia că mitul eminescian poartă în el acel animus –
despre care vorbea Freud - şi care, la nivelul mentalului
colectiv, se transformă în necesitatea unui simbol revelat;
în cazul de faţă, simbolul geniului naţional - de unde au
derivat şi formule de genul celei lansate de Constantin

Noica: Eminescu, omul deplin al culturii româneşti. Tot
ce a creat ca poezie, a devenit sursă de căutare a
biograficului. S-au identificat strada cu plopi fără şoţ, teiul
care l-a umbrit, clădirea şi apa care au servit drept sursă
de inspiraţie pentru lac şi umbra neagră a castelului,
interiorul locuinţelor, al rezervelor de spital….Viaţa lui,
confundată cu opera, capătă dinensiunile şi strălucirea
creaţiei poetice. Eminescu s-a pierdut în mitul pe care
singur l-a creat.
Mitizarea şi efectele ei acţionează, în cazul lui
Eminescu, în toate sferele operei (poezie, proză,
publicistică), precum şi în cele ale biografiei, contaminând
astfel întrega percepţie asupra persoanei. Chiar şi cei
care au lăsat mărturii despre poet l-au proiectat într-o
lumină mitică, iar cei care nu l-au întâlnit, când au scris
despre el, s-au limitat la a continua această proiecţie.
Schimbarea de mentalitate şi de viziune literară apărută
după 1989, a făcut ca discursul critic să atingă alte culmi
şi să utilizeze şi alte formule interpretative decât cele
deja consacrate. Eminescu a fost discutat într-un număr
foarte mare de cărţi şi articole care au încercat să îl înalţe
sau să îl coboare de pe soclul în care stau dăltuite cuvintele:
poet naţional.
Mitul acestui scriitor nu reface anumite contexte ci,
folosindu-se de unele evenimente reale, dă naştere unui
univers particular, sobru, în care nevoia de a pune în
balanţă trecutul istoric şi societatea prezentă, se manifestă
din plin. Eminescu nu trebuie privit, din această cauză,
doar ca poet, ca prozator sau ca jurnalist, trebuie cercetat
(studiat!) în ansamblu. Şi, mai ales, trebuie reaşezat în
contextul epocii sale. După ce am realizat, din fragmente
de manuscris, antropologic aproape, imaginea operei, cum
arheologii redau, pornind de la un os, dimensiunea
dinozaurului, să încercăm să realizăm şi decorul în care a
vieţuit, nu să îl privim în obscuritatea neoanelor de muzeu.
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Adriana
Ghiţă

... un gând
pentru întotdeauna -

Parafrazând “Je pense pozitivement, donc je suis” (René Descartes) aştern pe hârtie câteva
consideraţii personale izvorâte din experienţa cotidiană.
Gândirea pozitivă este o atitudine mentală cu ajutorul căreia reuşim să depăşim toate
obstacolele şi să ne îndeplinim visele. Această atitudine mentală ne asigură succesul, reuşita în
aproape toate situaţiile. O gândire pozitivă anticipează fericirea, bucuria, sănătatea şi reuşitele
dorite pentru fiecare situaţie şi acţiune. Astfel reuşim să ducem la bun sfârşit tot ce ne propunem
în viaţa de zi cu zi.
Gândirea pozitivă înseamnă încredere, forţă, tărie de caracter, optimism.
Încredere în propriile forţe, în tine ca fiinţă raţională şi luptătoare, încredere în semeni şi nu
în ultimul rând încredere în Dumnezeu.
Forţă pentru a rezista în faţa tuturor provocărilor vieţii, a obstacolelor, a minciunii şi a
laşităţii, a loviturilor date de prieteni sau apropiaţi, forţa de a o lua de la capăt sau de a te ridica
după ce ai fost doborât la pământ.
Tărie de caracter în a demonstra sau a păstra propriile principii călăuzitoare, comoara noastră
cea mai de preţ, dar şi flexibilitate şi toleranţă atunci când noi greşim sau cei din jurul nostru au
argumente pertinente şi viabile.
Optimismul care se păstrează atât de greu în moment de criză, fie ea emoţională,
financiară, familială.
Dacă devine un mod de raportare la realitate, gândirea pozitivă îţi poate aduce, ţie şi celor din
jurul tău, o serie de avantaje. Un proverb chinezesc spune: “Eşti ceea ce gândeşti!”, deci gândurile
pozitive pot aduce numai fericire, mulţumire, sănătate, bunăstare, succes.
Gândirea pozitivă nu înseamnă optimism gratuit, superficialitate în abordarea problemelor
sau indiferenţă. Gândirea pozitivă este un mod de a înţelege şi de a te bucura de viaţă, aplicând o
serie de principii realiste şi corecte faţă de tine însăţi. Este absurd să-ţi imaginezi că vei deveni
milionar , doar dacă adopţi o atitudine pozitivă.
Încrederea dă tărie de caracter şi forţă, optimismul le menţine pe toate într-o stare de echilibru
latentă uneori. Gândirea pozitivă străluceşte în interiorul nostru, în inimă şi minte, devenind o
trăsătură dominantă a personalităţii noastre.
Gândirea pozitivă atrage după sine tenacitate, lucrul în echipă sau individual, dăruire şi
devotament. Gândirea pozitivă întăreşte coeziunea grupului sau a familiei; ne aduce surâsul pe
buze şi bucuria interioară care ne motivează să mergem mai departe.
Un om care gândeşte pozitiv îşi urmează idealurile, are întotdeaune ţinte de atins. Drumul lui
e drept, chiar dacă meandrele vieţii îl conduc în diverse direcţii. Este un om adaptabil, sociabil,
dinamic; ştie să insufle încredere celor care nu întrevăd nici o soluţie, nici o ieşire. Crezul său
interior îl conduce ca un far pe marea agitată şi tumultuoasă a vieţii. Depinde numai de noi dacă
devenim epave pe fundul mării sau ajungem la ţărm victorioşi.
Cei ce gândesc pozitiv nu sunt nişte fericiţi perpetuu; au şi ei griji, probleme, situaţii conflictuale
sau eşecuri. Ştiu însă să gestioneze mai bine toate acestea şi reuşesc să meargă mai departe cu
răni mai mici sau mai uşor de vindecat.
Gândirea pozitivă atrage forţe conjuncturale benefice. Gândind pozitiv înlăturăm negativismul,
impasul, întunericul. Bineînţeles, conştienţi şi responsabili, nu utopici sau idealişti fantasmagorici.
Un om care gândeşte pozitiv se bucură de succes şi trage învăţăminte din eşecuri.
Aş asemui gândirea pozitivă cu un trandafir cu petale multiple - calităţi ale personalităţii
umane - care are şi spini existenţiali care rănesc şi pot provoca durere.

Dragoş Merişca
Cartea
care
începe ca un vis
Cititul spune lucruri
neştiute. Nu ştiu la ce
foloseşte o carte, dar ştiu
că cititul e ca atunci când
deschizi o uşă şi nu ştii ce
te aşteaptă. Dar poate e
un vis. Sau înveţi ceva,
lucruri pe care nu le-ai
ştiut, sau le-ai uitat
demult.
(... la 6 ani şi 9 luni)
Cine a inventat
praful? La ce e bun
praful sau alte lucruri?
- Tati, vreau să te întreb ceva.
- Întreabă-mă, Drăgoşel.
- Aşa-i că ai spus că toate care sunt pe lumea
asta, sunt făcute de Doamne-Doamne din cer?
- Da, aşa este.
- Şi toate de pe Pământ folosesc la ceva?
- Da, e adevărat.
- Dar atunci, ţânţarii la ce folosesc?...
- ...
[După multă gândire... anti-antropocentrică:]
[Dar nu trebuie neapărat să îţi folosească ţie, îşi
folosesc lor... Nu tot ceea ce se învârte în jurul nostru,
se învârte pentru noi...]
(... la 5 ani şi 6 luni)
De unde vin jucăriile
Ştii de unde vin jucăriile şi desenele animate? Eu
ştiu...
[I-am povestit lui Dragoş că am văzut şi eu delfinul
care-i place lui din desen animat, Flipper... Pe vremea
mea..., când eram copil, Flipper chiar exista, era viu
şi juca într-un film adevărat, cu oameni adevăraţi.]
Aşadar, după ce mor, animalele şi oamenii se
transformă în desene animate şi după aceea în jucării...
Ca să se bucure şi copiii care or să vină şi nu i-au
cunoscut când trăiau ei.
Ştiu eu... după ce noi o să murim, după noi se vor
face jucării şi desene animate cu viaţa noastră, adică
sufletul nostru se mută acolo. Eu cred că de aceea
copiii iubesc jucăriile, că simt sufletul omului care a
fost acolo.
(... la 4 ani)

Un debutant care vrea
certitudini
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Un debut interesant, cu toate
caracteristicile debutului, ne este
prezentat de către Princeps Edit (Iaşi,
2010): Sergiu Florin Guşetu, născut la
8 aprilie 1990, la Dolhasca, judeţul
Suceava. Este vorba de volumul
„Culegând lacrimi de înger”, cuprinzând atât versuri în limba
română cât şi în limba engleză, ambele variante aparţinând
tânărului autor.
Este o căutare specifică vârstei, cu unele teribilisme
aflate în umbra unei surprinzătoare maturităţi de gândire...
Desigur, această maturitate, datorită amintitei vârste, se
opreşte asupra unor aspecte existenţiale (nu îndrăznim încă
să vorbim despre existenţialism, în sensul teoriilor filosofice),
uneori chiar sociale (hm, „conflicte între generaţii!”)... A se
vedea primul poem, oarecum deloc încurajator, denumit
„Repulsie”: „Stiloul mi-a făcut cu ochiul şi mi-a gâdilat palma,/
îndemnând-o să scrie. Se nasc cuvinte şi parcă-mi zâmbesc/
la lumina lămpii, o foaie e lumea lor, a cuvintelor, stau/ cuminţi
şi aşteaptă să fie citite, spuse, să tresară de pe/ vârful limbii
noastre, să-şi facă apariţia în lume. Dar mă/ întreb, cuvântul
spus în şoaptă, e un cuvânt născut/ prematur? Se pierde
prea repede ascunzându-se în/ urechile noastre şi
amestecându-se printre tâmpeniile spuse de demagogi pe la
televizor, ziare...” ş.a.m.d.
Mirarea în faţa misterului creaţiei din cuvinte/prin
cuvinte este, precum se observă, o caracteristică a scrierii
sale, pe lângă o candoare aproape decisiv revoltată,
oximoronică. În speculaţiile teologice observăm, şi nu numai
aici, un tribut dat prozaicului. Previzibil, explicit, Sergiu-Florin
caută lacrimile şi cuvintele îngerilor. Se simte (ca) un proscris,
în discutabila tradiţie a poeţilor damnaţi, e bun prieten cu
visul (p.13). Da, Sergiu este încă un adolescent curios, de
veghe în lanul de speranţe al omenirii... Curajos, declară că
are să-i lase pe alţii să profite de glorie... El alege momentan
cartea lamentaţiei, a unei false sinucideri „în cuvinte”
(p.15-16).
Autocaracterizarea, autoportretul i le putem găsi şi în
continuare, când constatăm şi o mică răfuială cu oamenii
numiţi critici, puşi pe acelaşi rang cu propria imaginaţie (p.17).
Elena Raicu, jucându-se frumos de-a criticul literar în
prefaţa cărţii, intitulată „Şi timpul... poate îngheţa”, scrie
despre „poezia” lui Sergiu-Florin. Textele sale nu sunt însă
numai „poezie”. Autorul nu trebuie să-şi facă iluzii în această
privinţă. Ca şi în cazul iubirii, după cum bine observă într-un
text (p.21), Literatura trebuie câştigată într-o luptă dură (chiar
şi cu criticii) cu tot ceea ce ne sileşte să uităm că Literatura
este şi trebuie să fie însăşi viaţa: rutina, automulţumirea,
acceptarea compromisurilor...
Prea tânăr pentru a scrie despre „ruinele destinului”,
Florin exersează, unele „imagini” fiind reuşite: „pe hornul
iluziei/ unde destinul/ şi-a pus speranţele la uscat”.
Desigur, Florin are şi simţ (auto)critic: „Imperfecţiunea
mă caracterizează” (p.27). Acest simţ ni-l poate transforma
în câţiva ani într-un bun critic literar. Sau poate chiar se va
consacra ca şi poet, depăşind faza (auto)parafrazării, a
clamării adevărurilor într-un mod mult prea brutal pentru a
seduce Arta... şi numai arta (sau şi iubitorii ei, adoratori la
fel de mofturoşi)...

a.g.secară

MEDEEA IANCU
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Uberdeck
***
cu firul cel negru
mama şi-a legat ierbarul
cu florile de cobalt înăuntru,
cu frunzele foiţă,
mama dă miresme morţii.
înainte de somnul de după-amiază
mama îşi aşază cîmpul de trifoi
alb lîngă fereastră
se lasă-n iarba ca floarea de sulf,
în somn traveresează marea
galbenă se loveşte de căluţi şi corali
de burta spartă a mamei
şi copilului
veşnic separaţi.
tata cu trenul cu cheiţă
în mîini priveşte uriaşul rechin
din formol. mama din cînd în cînd
scînceşte-n somn,
pe fereastra salonului de reanimare
instalaţii de fluturi se lipesc unii
peste alţii.
***
după-amiaza, cînd soarele a coborît
pe canapea, pe tiparele de pe covorul persan,
mama a aşezat farfuria de ciorbă pe masă,
lingura, furculiţa, cuţitul,
a pus capacul la oala cu supă
de roşii, tataia a trecut pragul văruit al bucătăriei
avea o unghie învineţită la mîna dreaptă.
De afară auzeam cum nelson scutura corcoduşii
Cum se prăbuşeau corcoduşele peste florile noastre
Peste fereastră vedeam leagănul nostru
Pe el căzuseră prune stricate, vişine
din care rămăsese doar osul,
n-a mai trecut nimeni pe la ei, zice tataia
au rămas singuri-singurei,
tată, dacă eu mor, cine o să aibă grijă de ei ?
mama, cu şerveţelul prins de cămaşă
pune smîntînă-n ciorbă. Dacă o priveşti cu atenţie
părul mamei se face una cu cireşele negre.
Ochii îi rămîn aţintiţi pe bradul de la nunta
Din 84.
Din camera de vară a lui tataia
Din aparatul de radio ARMONIA
Un cîntec bănăţean traversează tinda

Tataia sub soarele de august îşi şterge unsoarea de la gură,
Işi pune vesta cea bună, se-apucă să cioplească
Crucea tatei.
în curte mama curăţă farfuriile de resturile
de roşii, pe braţele-i transpirate
muştele se-adună roi. sub acul maşinii de cusut,
rochia neagră a mamei acoperă curtea.

[ marlboro gold ]/ muzsikas egyuttes
Unguroaica mi-a adus o cutie de chibrituri
[ MARLBORO GOLD ]
ORIGINAL now
Scrisese pe ea MUZSIKAS EGYUTTES
m-am gîndit la cutia ta de chibrituri cu poze
am aşezat-o peste pachetul de marlboro roşu
în interior avea un magnet minuscul
astăzi de fapt a venit vara, i-am zis
un cearşaf uriaş, albastru a acoperit clujul
copiii au plecat la joacă ţinînd coroniţele pe braţe
la scările blocului ieşiseră bătrînii
adulmecînd trandafirii, eu străbat eroilor
fac dreapta, trec de teatrul naţional
ajung pe dostoievski, urc pe titulescu, trec pe lîngă
supermarketul cu reclame la îngheţată,
fac o cruce mică în dreptul bisericii catolice,
îmi spun în gînd, doamne, păzeşte-mă de aceste gînduri,
mă opresc sub tei, pepi alergă scheunînd înspre mine,
nu i se mai văd deloc ochii din cauza părului,
în faţa aleii herculane nr 5 îmi aşez rochiţa,
iau liftul pînă la etajul 10
sus de tot îmi desfac rochia, îmi las inima să bată
***

***
Îţi închipui că eşti într-o barcă. Şi apa te poartă mai departe. Cît mai departe. Tu trebuie să mă ţii strîns de mînă
să-mi mîngîi fiecare deget în parte; nimic nu mă va mai aduce înapoi. Trebuie să rîzi cu mine. trebuie să mă iei
în braţe pentru că vrei.
Să laşi să rămînem aşa. Într-o pojghiţă alb-bleu. Să mă laşi să-ţi dau din aerul meu.
Nici nu trebuie să-mi atingi buzele.
***
În pat eu mă lipesc de perete.
Nu mai e niciun blocaj.
Fiecare mişcare a ta în pat e o mişcare a inimii mele.
Tu, tu trebuie să alungi freamătul ăsta.
8 a.m.
“es tan corto el amor y tan largo el olvido.”
pablo neruda
ar fi mai bine sa adorm
printre florile acestea
ca la un cutremur
să rămînă în jur doar rădăcinile
ciugulite de păsări.
ar fi mai bine dacă ruptura
n-ar zgudui sufletul,
atunci s-ar linişti livada
atunci ploaia s-ar desprinde
ca un fir din stamba cerului.
***
la începutul zilei a venit fetiţa
cu tricou albastru şi sandale de vară
şi a strigat în curtea facultăţii,
exact în urechea portarului
care desfăcea meticuloas o ceapă:
mama, mama, ai grijă, vine maşina!

Cunoşteam drumul bine
Dar era întuneric
Călcam constant în bălţile
Din iarbă; mă îndreptam către
Teii încolonaţi de lîngă mall
***
Fac 13 minute pe jos
Pînă pe aleea herculane
13 minute că să urc la
Apartamentul 13.
La etajul doi, deasupra uşii de la lift
Cineva a pus un tablou
Cu un cal traversînd marea.
***
În spatele uşilor oamenii încep
Să calce buimaci pe covoarele
Persane; să aşeze ibrice pe aragaz
În spatele uşii lui se aude duşul
Apa care curge peste sufletul somnoros
ca un vînt cald printre salcîmi.
***

după cca. un minut jumătate
un ford argintiu a trecut pe lîngă femeia
gravidă ducînd cu sine vorbele
de care ne e atît de frică.

***
Cînd am deschis uşa
Afară era noapte.
Am pus în geantă tabachera
Toboşarul, bricheta.
În urma lăsam camera
În care pisicul torcea
Aşezat pe acvariu.
***

le ciel dans la chambre
le ciel dans la chambre
tout près de toi
moi je reste par terre
j’ai plus de l’air.
***
cînd deschid fereastra
un sul catifelat, negru
îmi intră în cameră
mă aşez în pat îmbrăcată în capotul de gerberă
adorm cu fluturii coloraţi lăsîndu-se pe clape.
***
e opt dimineaţa şi noi mergem împreună
strînşi unul-ntr-altul ca pe un pod.
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Sabina Daniela Penciu
Alean
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ea, dar de acelaşi sex

Veri triste cu străzi pustii,
fără trecători,
fără umbre înghiţite de praf.
Veri singuratice fără grai,
fără amor pe băncile din parc,
fără două perechi de paşi.
Veri intime,
fără schimburi de priviri,
fără ochi curioşi, neştiutori.
Veri variabile fără zâmbete,
fără mireasma din haina ta,
fără tine.

Debut

Te aştept...
şuviţele ei sângerii de păr curgeau pe buzele întredeschise
şi pielea ei albă ca laptele era străbătută de fiorii atingerii mele
Lasă rapsozii să îţi cânte sub ramurile brune de cireş…
cu degete reci ca de ceară
corpul ei vibra din când în când
După ce-ţi supui fiinţa efectului de catharsis
iar eu urmam traseul gâtului ei subţire,de lebădă
Mai treci şi pe la mine. Vino să te învăţ un cântec nou la pian,
cu buzele-mi învineţite de iubire
vino să-ţi mai împărtăşesc din trăirile mele
nu foarte semnificative
ochii ei îi urmăreau pe ai mei
care umblă ca vagaboandele prin minte şi suflet.
şi astfel ne învârteam într-un amalgam de priviri
Vino să-ţi arăt ce interpretări ale nebuniei mele am mai reprodus,
...când spre paharul de vin roşu din mâna mea dreaptă
astea doar pe nişte ciorne adunate în sertar.
(care era băut pe jumătate)
Vino să treci pragul casei mele, vino să mi te arunci în braţe
...când spre zâmbetul meu enigmatic
să preschimbăm sărutări.
(care ar fi vrut să-i sărute inexpresivitatea de pe buze)
Vino să te servesc cu o cafea,
uneori îmi ocolea privirea, îmbujorându-se,
să mai ascultăm după-amiezile din muzica lui Bach
de parcă îi creşteau două roze în loc de obraji
vino oricând,
eram fascinată de această copilă
vino să îţi mai spun că te iubesc.
de parcă eu eram maniacul care îi controla toate mişcările
Vino, iubitule, umple-mi neantul cu fluturii tăi
iar ea fantoşa mea de nepreţuit
incolori şi parfumaţi
dar nu voiam să-i fac niciun rău
desprinşi din realitatea translucidă a dragostei.
doar voiam a mă plimba cu văzul peste fiinţa ei nevinovată
REGULAMENTUL Festivalului concurs de poezie “Costache Conachi”- ediţia a XVIII-a
În zilele de 1 - 2 octombrie 2010, Casa de Cultură a municipiului Tecuci organizează cea de a XVII-a ediţie a Festivalului
concurs de poezie „Costache Conachi’’.
Concurenţii : la această manifestare culturală pot participa tineri creatori de poezie în vârstă de până la 35 de ani, care nu
au publicat în volum. Concurenţii vor trimite un număr de zece poezii,în câte cinci exemplare, care vor purta fiecare, acelaşi moto
de identificare. Într-un alt plic închis, pe care va fi înscris moto-ul de la poezii, participanţii vor introduce o fişă cu câteva date
personale : numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, ocupaţia, studiile, distincţii literare, telefon, etc.
Plicurile cu fişa personală se vor deschide după jurizarea poeziilor şi stabilirea premiilor.
Lucrările vor fi expediate până la data de 15 septembrie 2010 - data poştei - pe următoarea adresă :
Casa de Cultură a municipiului Tecuci,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud. Galaţi,
cu menţiunea “Pentru concursul naţional de poezie „C. Conachi”
Relaţii la tel. 0236/820 449; 0723/289 695
e-mail : culturatecuci@gmail.com
Jurizarea : lucrările vor fi apreciate de un juriu, constituit din personalităţi ale criticii literare romaneşti şi ale vieţii culturale
locale, care va desemna laureaţii festivalului. Premiile : concurenţii stabiliţi câştigători vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele de 1-2
oct. 2010, la manifestările organizate cu prilejul Festivalului Naţional de poezie “Costache Conachi”.
Organizatorii vor acorda următoarele premii în numerar : Marele premiu - 600 lei; Premiul I - 400 lei; Premiu II300 lei; Premiul III - 200 lei. Vor mai fi oferite premii din partea unor edituri sau reviste literare. Juriul îşi rezervă dreptul de a
redistribui, în mod excepţional, anumite premii. Cazarea, transportul şi masa (diurna) vor fi suportate de organizatori.
Laureaţii vor fi prezenţi personal la Tecuci, pentru a primi premiile stabilite de juriu şi pentru a participa la manifestările
organizate cu prilejul Festivalului concurs de poezie “Costache Conachi”.

poezie albanezã

Visar Zhiti

Poet, prozator şi eseist, Visar Zhiti s-a născut
la Durrës, 1952. a studiat limba şi literatura
albaneză la Universitatea din Shkodra. Între 19971999 a fost ataşat cultural la Roma. Apublicat
volumele de poezii: „Memoria aerului”(1993).
„Însămânţând lumina”(1994) „Uşile vi”(1995)
„Timpul ucis în ochi”(1997) şi „Unde este drumul
spre Kosova”(2000).
Visar Zhiti este un poet car etrăieşte aproape
exclusiv din amintirile sale amare din timpul
detenţiei. Dacă îi continui gândul ajung în punctul
de criză spunând: poemul crat de Visar Zhiti este
de natură meditativă şi vibrant-subiect de psalm
sau de epopee-întregul univers este o idee înfiorată.
Autorul scrie oarecum poeme insolite, mai
ales prin amestecul paradoxal de rigoare prozodică
a translucidităţii, a spasmului oniric, care conturbă,
vădit şi frecvent fluiditatea omogenă şi coerentă a
vresurilor. (prezentare: V.Sterom)

AŞEZ LA PICIOARELE VOASTRE
UN CRANIU
Voi veni, voi veni
Cu un craniu înspăimântător în mâini...
Nu vă speriaţi.
Eu îl voi arunca la picioarele voastre.
Doar atât - dar cranii
Sunt gropile unde au murit bătăliile,
Vă voi spune.
Înlăuntrul craniului se află acest timp
Ca un gol negru - din nou vă voi spune.
Călcaţi-l în picioare, spargeţi-l!
Părăsiţi-l! Este un craniu
Care niciodată n-a fost al omului.
Nu urla. Oh,
Câte urlete am ucis în sinea mea
Ca trăsnetele într-o fântână,
Iată, din acest craniu!
MOARTEA CONTINUĂ
Lângă scară a căzut
Şi nu s-a mai ridicat
(apoi moartea îşi continuă drumul)
Îl voi arde şi...nu se mai ştie unde...
Fără coşciug.
Scândurile au fost consumate pentru pat.
fără funeralii.
(l-au condus odată turmele,
când se ducea la tribunal-mâinile în cătuşe)
nici piatră peste mormânt...

Deşi a scos la rând pietre, pietre...
Cândva l-au jelit
Murise şi mai-nainte.
Lucrase sub pământ,
Cunoştea întunericul pământului.
AICI
Bunătatea aici e slăbiciune.
Şi slăbiciunea baltă
Devine mutră turnătorul.
Atât cât dinţi are gura lui putredă
Îţi dau ţie alţi ani de condamnare.
Dacă ai ofensat aici te înjură
Dacă ai înjurat te lovesc
Dacă ai lovit te ucid
Dacă ai ucis înnebuneşti.
Şi dacă n-ai ucis
Şi dacă vagoneta a ieşit de pe cale afară
O bat cu bâta ca un animal.
Violenţă şi zgomot - absurdă şi sălbatică.
Şi nicio rebeliune
peste orice care ne face sclavi.
Din când în când vin cometele
şi fug disperate.
Traducere: Baki Ymeri
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Casele doctorilor Alexandrescu şi Bazgan
Dintre medicii care fac cinste oraşului Galaţi face
parte şi doctorul Nicolae Alexandrescu care era şeful
serviciului de tuberculoză din cadrul Spitalului Elisabeta
Doamna1. Acesta se bucura de mult prestigiu şi avea un
simţ clinic impresionant. Prin percuţie şi ascultare cu
stetoscopul localiza exact infiltratul sau caverna
tuberculoasă şi bridele friboase care ţineau agăţat
pulmonul în caz de pneumotorax2 . Doctorul Nicolae
Alexandrescu a fost membru3 şi mai târziu preşedinte al
Crucii Roşii filiala Galaţi4. În perioada 1 aprilie 1920-22
iulie 1920 a fost prezident de comisie interimară5. În
calitate de medic şi primar a fost ca un părinte pentru
gălăţeni, un om impulsiv şi de un sentimentalism romantic.
Discuta cu o amabilitate caracteristică cu oricine despre
orice6. În anul 1935, în calitate de preşedinte al Societăţii
de Profilaxia Tuberculozei, cerea Primăriei oraşului
Galaţi, ca sediul unde funcţiona încă din anul 1911,
spitalul de tuberculoşi al „Societăţii pentru Profilaxia
Tuberculozei“ din strada Beldiman, nr.63, să treacă în
proprietatea definitivă a acesteia7.
În anul 1929 într-un dosar de arhivă apare
menţiunea că doctorul Alecsandrescu, locuieşte pe strada
General Berthelot, la numărul 98, având ca vecini pe
Artur Golding la numărul 96 şi pe Isac I.Rotman, la
numărul 1008. Nu se ştie dacă el este cel care a construit
imobilul, ci doar că era proprietar în acel an. Astăzi în
această casă funcţionează Direcţia Judeţeană de
Statistică, strada Nicolae Bălcescu, numărul 80, iar în
dreptul anului de construcţie este trecut începutul
secolului al XX-lea9. În gardul de fier forjat al instituţiei
se mai păstrează iniţiala A, probabil de la Alexandrescu.
Pentru cinstirea memoriei sale, Primăria municipiului
Galaţi, în anul 1990, a atribuit unei străzi numele său10.

Un alt medic este Gr.Bazgan, născut la 26 octombrie
1886, în comuna Codăeşti, judeţul Vaslui11 . Urmează
cursurile liceului Naţional din Iaşi, fiind bursier al
„Academiei Române” în urma unui concurs, între anii
1908-1913, inclus Extern Onorific, 1909-1910, în serviciul
Epitropiei Sf.Spiridon din Iaşi. În urma susţinerii
concursului a reuşit cel dintâi în 1911-1913 ca intern
definitiv, inclus în serviciul Spitalului Sf.Spiridon12. Între
anii 1907-1912 este preparator al Institutului Antirabic
din Iaşi sub conducerea profesorului Puşcariu, doctor în
medicină şi chirurgie de la facultatea de medicină din
Iaşi. Asistent al Laboratorului de Histologie al Facultăţii
de Medicină din Iaşi de la 1 mai 1913-1 martie 1920.
Medic secundar provizor, al Eforiei Sf.Spiridon, de la 13
Semnal editorial

Grigore Băcanu; Ioan Horujenco

Horelor, surorilor
Antologie de jocuri populare din judeţul Galaţi
Autorii, preocupaţi de a valorifica şi transmite generaţiilor viitoare
folclorul din această zonă de sud a Moldovei, au realizat şi publicat
această lucrare, ce a văzut lumina tiparului în urmă cu câteva zile, sub
egida şi la Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”. Folclorul
din această zonă face parte din marea familie a dansului moldovenesc
şi a reuşit să-şi demonstreze perenitatea şi să-şi sublinieze
originalitatea. Întregul repertoriu coregrafic din această parte a ţării
apare „…ca foarte bine închegat datorită stilului de interpretare şi
ariei de circulaţie uniformă a jocurilor populare”. Cât priveşte stilul
jocului, acesta „…nu se îndepărtează de trăsăturile generale ale jocului
românesc, mai ales cele din zonele sudice şi estice”. În privinţa formei
de desfăşurare, „…jocurile din această zonă au multă varietate, folosind

Galaţii de altădată
noiembrie 1914-1 iunie 191913.
Medic secundar definitiv prin
concurs de chirurgie la Spitalul
Sf.Spiridon, de la 1 iunie 1919-1
ianuarie 1924. Şef de lucrări la
clinica a II-a chirurgicală aflată
sub conducerea profesorului
Tănăsescu de la 1 martie 1920-1
februarie 1923. Medic profesor
de anatomie, fiziologie şi mica
chirurgie la Şcoala de agenţi
sanitari din Iaşi de la 1922. Medic
asistent la Institutul Antirabic din
Iaşi de la 10 iulie 1926. Medic
primar definitiv al Spitalului
Sf.Spiridon „Pulcheria Ghica”,
din Hârlău de la 1 ianuarie 1924
şi medic primar definitiv al
Spitalului Sf.Spiridon Galaţi14 .
Pentru mer itele sale a fost
răsplătit cu ordinul Steaua României cu spade în grad de
Cavaler Meritul Sanitar clasa I, Avântul Ţării din 1913,
Bărbăţie şi Credinţă clasa II15.
Un autor contemporan îl descrie pe doctorul Bazgan
ca fiind un doctor bun, care câştiga bine, căsătorit cu
fata unui grec foarte bogat şi care locuia într-o casă
frumoasă şi mare de pe strada Domnească, în partea de
sus, pe lângă Episcopie şi mânăstirea maicilor
franţuzoaice, Notre Dame de Sion16 . Autorizaţia de
construcţie a casei o regăsim într-un dosar din fondul
Primăriei Municipiului Galaţi din anul 1933, unde doamna
Ecaterina şi Dr.Grig.Bâzgan obţineau autorizaţia pentru
a construi o clădire în strada Domnească, numărul 107,
pe baza cererii înregistrată la numărul 1375717. Astăzi
casa se regăseşte pe strada Domnească, la numărul 107,
fiind construită în anul 1933 de către arhitect I.Giurgea şi
Semnal editorial
cercul, semicercul, coloana şi mai ales jocul în perechi,
pe care îl întâlnim în majoritatea satelor şi comunelor.
Întâlnim, de asemenea, o gamă largă de ţinute de braţe,
care sunt strâns legate de caracterul paşilor şi al formei
dansului respectiv”. În ceea ce priveşte categoria jocului,
acesta este, cu precădere, referitor la: jocul de grup, jocul
de perechi, jocul solistic. Lucrarea include peste optzeci
de jocuri populare care se practică pe raza judeţului şi nu
numai, unele jocuri individualizându-se şi prin
nominalizarea localităţii. Astfel, „Hora” poate fi de la
Băleni, Independenţa, Măcişeni, Pleşa, Vânători;
„Botineasca”, din Rogojeni / Brăneşti; „Cărăşelul” din
Găneşti / Bălăbăneşti; „Ciobănaşul” din Independenţa /
Cavadineşti / Buciumeni / Lupele; „Coasa” din Rogojeni
/ Cavadineşti; „Nătânga” din Pechea / Fârţăneşti /

constructor G.Cometto în stilul Art
Deco. Construcţia se compune din
parter şi două etaje, având pe partea
laterală un simbol medical.
Note:
1

Crişan Muşeţeanu, Lumea copilăriei
mele, Editura Alma, Galaţi, 2001, p.261.
2
Dr.Chiril Baraneţchi, Primul spital
civil din Galaţi, Editura Logos, Galaţi, 1998,
p.40.
3
D. Faur, Galaţul nostru-Însemnări
istorice şi culturale, Editura Autorului,
Galaţi, 1924, p.85.
4
Dr.Chiril Baraneţchi, op.cit., p.40.
5
Primarii oraşului Galaţi dela 1865
până astăzi, în
Acţiunea, anul V, nr.1153, 8 aprilie
1934, p.7.
6
Lăzărescu Petrică, Volbură Radu,
Siluete gălăţene, Editura Radu Volbură,
Galaţi, 1926?, p.85.
7
Monitorul Comunal, Anul II, nr.5, august 1935, p.2-3.
Consiliul votează în unanimitate această propunere a doctorului
N.Alexandrescu.
8
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi,
Fond Primăria Galaţi, dosar 43/1929, f.104.
9
Lista monumentelor istorice 2004. Judeţul Galaţi, sub egida
Ministerul Culturii şi Cultelor. Institutul Naţional al Monumentelor
Istorice, p.10. Poziţia 103, cod GLII-m-B-03003.
10
Dr.Chiril Baraneţchi, op.cit.,
p.40.
11
Teodor Iordache, Albumul
Galaţilor, Tipografia „Bucovina“,
Galaţi, 1935-1936, p.98.
12
Ibid em. 13
Ibid em. 14
15
Ibidem. Ibidem.
16
Crişan Muşeţeanu,op. cit.,
p.260.
17
SJANG, Fond Primăria
Galaţi, dosar 2/1933, f.130.

Bălăşeşti; „Şchioapa” din Cudalbi / Măstăcani ş.a.m.d.
Alte jocuri sunt legate de unele evenimente importante
din viaţa de familie ( La nuntă, de exemplu, întâlnim:
„Ariciul”, „Mătura”, „Sacul miresei”, „Jocul miresei”,
„Jocul zestrei”, „Hopăiala”, „Nuneasca” ş.a. Fiecare joc
este însoţit de „…date de identificare, de partitura
muzicală şi coregrafică”, aceasta din urmă după sistemul
Theodor Vasilescu, 1994). La final este inclus studiul
„Portul ţărănesc tradiţional din sud-estul Moldovei”,
realizat de Eugen Holban.
Lucrarea constituie „…în egală măsură un act
recuperatoriu şi o valorificare a preţiosului tezaur al
jocurilor populare din zona Galaţiului”. Un material video
- care prezintă interpretarea completă a câtorva jocuri
tradiţionale - însoţeşte cartea.

Virgil Guruianu
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RENAMED „OIERII”
Povestea care urmează are puţine legături cu
timpurile noastre. Oamenii despre care se vorbeşte aici
nu mai sunt de mult, iar urmaşii lor nici nu vor să
audă de acele îndeletniciri, preocupări, obiceiuri. Era
normal ca vremurile să se schimbe şi este firesc să
vrem şi să căutăm altceva. Cu toate astea, unele
lucruri rămân neschimbate, după cum, poate,
se va vedea.
Într-un an, primăvara, bunelu Iancu Vicleanu cu fraţii,
verii şi prietenii lui, alde Moş Stoica, Todosă, Ilie, Mihai,
Dionisie, Miron, Marin, Toader Enache şi alţii (inşi care
voiau să încerce străvechea aventură a oieritului) au
hotărât să caute un alt mocan pentru oile lor, întrucât cei
din neamurile lui Teaşcă, Budunuţă, Pruncu, Bratu,
Sevastre şi Cantea se dovediseră înşelători. Totdeauna
primeau lapte, brânză, urdă şi zer mai puţin decât socoteau
ei că li s-ar fi cuvenit, iar toamna, la Sf. Dumitru, când se
alegeau oile, de fiecare dată lipseau trei, patru sau chiar
mai multe despre care li se spunea cu impertinenţă că au
fost mâncate de lupi. Totul a culminat când un nepot al
bunelului (după o seamă de ani, ajungând la rându-i
bunic, a trebuit să audă de la nepoţii săi, care îl
ascultau cu oarecare compasiune, că asemenea
tărăşenii nu mai prezentau interes la ora actuală) a
recunoscut o mioară, trecută la pierderi pe seama lupilor,
în ţarcul unuia dintre mocani. „Ia uite, ţurcana noastră în
cârdul lui Cantea,” a zis băietanul. „Dumitre!” a strigat
bătrânul ajuns la capătul răbdării. „De ziua ta am să fac
păcate!” „Cum aşa, băţă Iancule?” „Oaia ceia ... e oaia
mea!” „Daaa ?!” „Da!” „Păi, atunci ia-o. Ce atâta zarvă!”
„Adineaori spuneai că au mâncat-o lupii ...” „Ei! Şi matale!
Am spus. Şi ce dacă am spus? E a dumitale? Ia-o şi mergi
sănătos.”
A luat-o, desigur, jurându-se că nu va mai face
chilimet în veci cu nemernici de teapa ălora. Trebuia găsit
un alt om. Unul de încredere. S-a gândit toată iarna, dar
nu i-a venit nici o idee. Abia când Todosă, fratele mai
mic, s-a întors de la arat cu opincile pline de pământ, a
avut o primă variantă care, în lipsă de altceva, a rămas
ultima şi a devenit hotărâre acceptată de toţi ceilalţi.
Era vorba de unul Gheorghe Pancu, un necunoscut
de la vreo trei sate depărtare, aşadar nu se punea,
deocamdată, problema că ar fi protejatul cuiva. „Îl cunoşti?
Ştii ceva despre el?” şi-a chestionat bunelu fratele mai
tânăr. „Personal, nu,” i s-a răspuns. „O ştiu pe
nevastă-sa, Voica. Pare de treabă. Au patru copii.” „O
ştii pe nevastă-sa ...” a repetat bunelu ca un fel de ecou
şi la momentul acela nimeni n-a descifrat vreun anume
înţeles în vorbele lui.
De Sf. Gheorghe, fiind şi ziua onomastică a noului
lor cioban, au tăiat un miel, s-au rugat pentru sănătate şi

belşug şi au petrecut până ce seara le-a răcorit minţile şi
simţurile. În zilele următoare i-au ridicat Pancului stână
pe coasta zisă Holm, aproape de fântâna lui Şerban
Picioroagă, cu perdea din stuf, corlatii din lemn de brad,
comarnic, colibă pentru el şi Voica lui, bordei pentru crinte
şi strecători, prepeleac de găleţi şi oale, coteţ de păsări şi
gojder pentru porc, şopron şi tot ce trebuia la o stână
gospodărească. Pancu şi-a adus haita de câini, doi
măgari cu nişte samare slinoase şi, se înţelege, pe Voica,
nevastă-sa.
„De unde ziceai că o ştii?” l-a întrebat bunelu pe
Todosă, văzând mocanca ţanţoşă, cu tulpan nou şi cămeşă
înflorată. „N-am zis de unde,” i-a sărit ţandăra ăluia, însă
gândul că teteia s-ar supăra l-a determinat să precizeze
că a cunoscut-o la bâlci. „La bâlci!” părea a cântări bunelu
importanţa situaţiei. „Acolo se duc, de obicei, ăia cu bani
de aruncat şi fără griji. Tu ce ai căutat?” „Am fost ...
întâmplător.” „Şi ea?” „Era cu bărbatu-său.” „Aşa spune,
domnule, că intram la idei. Prin urmare, era cu
bărbatu-său.” „Da. Însă, iniţial, dumnealui se afla la o
dugheană unde se vindea un soi de poşircă, samahoancă,
iar ea îşi alunga urâtul pe la prăvăliile de îmbrăcăminte.”
Bunelu, care nu era atât de bătrân cât îi plăcea lui,
pe atunci, să pară, a înţeles cum stăteau lucrurile şi, lăsând
o undă protectoare de mister, a strâns din umeri
uitându-se către izlazurile dinspre zări. N-au mai scos
nici un cuvânt până la Curătura lui Holgoş unde a strunit
caii la pas, iar Todosă a considerat că era momentul
oportun să mărturisescă unele chestiuni în legătură cu
Voica. „Înţeleg, înţeleg,” încerca bunelu să-i potolească
acel avânt sau regret, nu ştia precis ce era, în timp ce
Todosă trăncănea mai departe cum o salutase el pe Voica,
acolo, la bâlci, aşa cum fac boierii sau filfizonii, cum ei
i-a plăcut şi, văzând asta, a comandat limonadă, două
pahare, unul pentru bărbatu-său, la caz că ar fi renunţat
să mai stârmocească pe la dugheana rachierilor şi ar fi
considerat că era oportun să-şi caute consoarta.
Deocamdată, acea anticipare nu dădea semne a se
înfăptui, aşa că s-a pomenit ţinând în mână o stacană cu
apa aia chioară şi acră după care se dădea în vânt
cuconetul, corvadă cu atât mai aspră cu cât el se făcuse
binişor cu vreo două romuri scoase de cârciumar direct
dintr-o balercă, minţind muşteriii cu neruşinare că era de
stejar şi că abia i-o aduseseră nişte marinari de la Marea
Neagră.
„Înţeleg, înţeleg,” repeta bunelu preocupat mai mult
de izlazuri. „Nu trebuie să te justifici ... Nimeni nu vrea
asta şi nici să fie probleme. Suntem oameni cu anumite
interese. Am pus la un loc o parte din avutul nostru. Ai
grijă să nu se întâmple ceva din cauza ta.”

(„Îmi vine să râd, nu alta,” găsea de cuviinţă nepotul
nepotului după o seamă de ani. „Ce tot încerci să ne
spui, domnule? Că omul avea o amantă? Am înţeles.
Şi ce dacă? Se întâmplă oricui şi destul de des. Sunt
convins că şi nevastă-sa avea un amant. Merg mai
departe: Pancu, ăla de-l ironozaţi cu toţii, cel puţin
în gândurile voastre, pun pariu că frecventa vreo
drăguţă de pe la stânele vecine. Nu spuneai că, până
la urmă, s-au simţit şi la el pişcături la caş, telemea,
urdă şi celelalte?). Dar toate acele discuţii, unele dintre
ele contrariante pentru vremurile respective, n-au avut
darul să descâlcească încurcăturile ce se prefigurau.
Mai întâi a fost chestia cu SANEPID-ul. Înainte cu
vreo săptămână de Sfânta Treime, unul mai arţăgos şi
mai trufaş decât ceilalţi l-a apostrofat pe bunelu Iancu
folosind un ton vehement, cum că ciobanul lor, Gheorghe
Pancu, era un nespălat, puturos, jegos, răpănos, infect,
neglijent şi aşa mai departe, că nu va mânca în veci brânză
de pe mâinile lui şi nici nu va contribui la plata amenzii
aplicată de SANEPID pentru mizeria de la stână. Să se
spele pe cap cum o şti el, Iancu Vicleanu, cel care i-a
pricopsit cu aşa podoabă. Până să se dumirească asupra
faptului, ăla plecase ca şi cum s-ar fi mulţumit cu acea
răzbunare, în urma lui venind Todosă cu vestea, aflată
deja, că a fost o inspecţie şi că la stâna lor s-au găsit
unele nereguli higienice pentru care s-a dispus închiderea
ei grabnică şi preluarea oilor de către proprietari.
„Cum?!” a ieşit bunelu din letargie. „Cine a putut
face aşa ceva?” „Doctorul de la SANEPID,” i-a zis
Todosă cu o amărăciune profundă. „Cheamă-l pe
Dionisie, imediat.” Ăla era un văr mai dibaci şi mai
priceput. „Înhamă caii la docar,” atât i-a spus bunelu şi el
a înţeles pe deplin ce situaţie avea de rezolvat. Celelalte
instrucţiuni au fost, doar aşa, nişte orientări suplimentare:
„Ia un caş mare de la mine, de acasă, un curcan, două
vedre de vin de la Ilie Mutu. Vezi să nu fie oţeţit, că atât
îi trebuie. Mai ia şi o balercă din aia de agud, cu rachiu
de tescovină, eventual de anul trecut. Să nu mergi pe
şosea ori pe drumul mare. Ia-o pe la movilă să-i ieşi în
cale doctorului înainte de casele muncii. Spune-i că suntem
oameni de cuvânt şi că eu garantez.” Până spre seară
problema a fost rezolvată. Stâna nu se desfiinţa, iar oile
rămâneau pe loc. Numai că, povestea Dionisie, doctorul
a pus unele condiţii, după ce a gustat rachiul limpede ca
lacrima şi a spus că era destul de bun. Pancu şi Voica să
se îmbăieze cât mai des posibil: musai o dată la săptămână,
când vor schimba şi lenjeria. Femeia să nu se mai spele
prin părţile intime cu zer. Să dea cu DDT prin bordee,
coteţe şi gojdere. La două săptămâni, Voica să meargă
la doctor pentru control.
„La doctor?” „Păi ce crezi? Să nu care cumva să ne
umple, Doamne fereşte, de vreo boală ruşinoasă, de n-o
să mai scăpăm cât lumea.” Bunelu era uluit. „Ce tot
îndrugi acolo, domnule! Ce vorbe sunt astea?” „Aşa a
spus doctorul.” „A zis el să nu ne umple de Doamne

fereşte?” „Da!” „Păi, ce treabă am eu cu ea din punctul
ăsta de vedere?” „Dumneata, nu, dar alţii, da.” Bunelu
nu s-a interesat pe moment cine erau alţii şi nici după
întâmplarea care a zguduit satul şi de pe urma căreia au
rămas fără oi.
Până atunci, Voica a fost la primul control medical,
apoi a început să meargă foarte des pe la oraş. Se ducea
cam de două ori pe săptămână, iar câteodată rămânea şi
peste noapte. O vedeau din ce în ce mai bine îmbrăcată,
cu părul permanent, cât pe ce să n-o mai recunoască.
Dacă nu ştiai că era Voica, ai fi crezut că e învăţătoare,
moaşă sau preoteasă. Într-o vreme, doctorul de la
SANEPID a început să treacă din ce în ce mai des pe la
stână, în special când Gheorghe Pancu era cu oile pe
izlaz. Iniţial, Dionisie cel vigilent şi-a pus problema unor
noi rechiziţii (caş, curcan, vedre de vin, balercă de rachiu
şi celelalte), dar observând cum doctorul o înghesuia pe
Voica în uşa colibei şi cum se prăvăleau înăuntru,
rămânând acolo până ce soarele scăpăta spre apus, s-a
liniştit şi a înţeles că nu era vorba decât de faptul că
domnul doctor devenise nerăbdător. Poate că ar fi trebuit
să-l informeze pe bunelu în calitatea lui de lider al grupului,
dar nu a făcut-o şi niciodată nu şi-a putut explica de ce.
Au mai fost şi alte lucruri, aparent lipsite de importanţă,
cum ar fi zvonurile despre nişte inşi străini de părţile
locului, întâlniţi de unii şi de alţii pe coasta Holmului, sau
căruţa care trecea în ultima vreme pe firul văii după lăsarea
întunericului, iar câinii nici măcar nu se mişcau de prin
cotloanele lor aşa cum se întâmpla de obicei, însă toţi
le-au trecut cu vederea ca şi cum viermele vreunui
descântec malefic le adormise cu totul simţul precauţiei.
S-au lăsat înşelaţi de dulcea nepăsare până ce, într-o
dimineaţă de august, i-au găsit în faţa porţilor vraişte,
Pancu tâlhăr it şi Voica violată. Nelegiuiţii au
maltratat ciobanul, i-au siluit consoarta, au dat foc stânei
şi au furat oile.
Era plin de sânge din cap şi până în gurguiele opincilor.
Ţinea măgarul de dârlogi şi nu putea să lege o vorbă, să
explice totuşi de ce Voica stătea pe samar înfăşurată în
cojoc la vremea aceea de vară. I-au dat apă rece din
botă să-şi tragă sufletul, iar femeile au sărit să-i oblojească
nevasta uitând invidiile, geloziile şi alte porniri trecute.
Dionisie şi un pâlc de flăcăi, luând ghioage, furci şi tarpane,
s-au năpustit cu două căruţe spre ţarini, au răscolit sălaş
cu sălaş, orice viroagă sau desiş, au luat la întrebări pe
toţi posibilii pizmaşi sau ranchiunoşi, însă n-au aflat nimic.
Abia către seară a apărut un locotenent de jandarmi
cu o caraulă după el şi a vrut, mai întâi, să discute en
tete-a-tete cu bunelu. („Chestia asta cu tete-a-tete
poate fi superbă dacă n-ar fi ridicolă, în contextul
de faţă,” spunea nepotul nepotului contemplând o
fotografie înfăţişând-o pe Voica în perioada ei de glorie.
„Formidabil, cum erodează timpul splendorile
(urmarea la p.18)
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divinităţii...”a mai adăugat el.) Doar ce venise de la
Saint-Cyr, având impresia că nu există problemă fără
rezolvare şi, în consecinţă, i-a spus bunelului că femeia a
avut, după cum rezulta din primele cercetări, o atitudine
provocatoare. „Domnule locotenent de jandarmi,” l-a
implorat atunci bunelu Iancu. „Dacă îi veţi găsi pe vinovaţi,
vă donez oile, cu acte în regulă, ca să nu fie discuţii.”
„Vă rog să vă abţineţi,” i-ar fi răspuns proaspătul
absolvent de la Saint-Cyr. „Aici este vorba de anumite
principii ...” şi următorul pas al anchetei a fost acela de a
o interoga pe Voica.
(„Continuarea,” observa strănepotul, „ se înţelege.
Jandarmeria şi poliţia n-au descoperit tâlharii, bunelu
Iancu Vicleanu şi toţi prietenii lui au rămas păgubaşi
definitiv şi iremediabil de oile lor, Gheorghe Pancu
n-a mai fost baci până ce Dumnezeu L-a chemat la
Sine, restul nemaiavând importanţă.” ). Restul fiind
acela că Voica şi-a reluat drumurile la oraş (acum la
interogatorii), Todosă, resemnat, a mai făcut o fată cu
nevastă-sa, Dionisie şi flăcăii lui au găsit o parte din oile
furate pe la alde Cantea, Budunuţă şi alţii, iar bunelu Iancu
Vicleanu, caporal în rezervă la arma artilerie, l-a poftit la
masă în fiecare duminică pe locotenentul de jandarmi,
întrucât era absolvent al Ecole militaire de Saint-Cyr şi
asta
i se
părea
a fi
o
onoare.

VÂRSTELE INCERTE ALE POEZIEI
Cele treizeci de poeme ale volumului „PROBLEME
PERSONALE” sub semnătura Angelei Marinescu (la
Cartea Românească, 2009) oferă oportunitatea locului
geometric de cuprindere retrospectiv-critică a operei unei
creatoare de excepţională forţă lăuntrică, hrănită de iluzia
poetică surprinzător unitară ca „fruct al întregii mele
fiinţe”, expresie a „libertăţii până la nefiinţă”de a înfrunta
orice împotriva prezenţei sale.
Câteva istorii literare propun sumum de înţelegere
apreciativ-clasificatoare a creaţiilor şi scriitorilor
(într-un fel „decrete despre serii şi grupuri”- Dan Culcer).
Una dintre ele, referindu-se la subiectul investigat şi de
noi consemnează: „Confesiune inclementă, dusă până la
denunţul de sine...anatomie a spiritului într-un imaginar
sanguinic cu potenţial atroce”.
Am căutat dreapta cumpănă urmărind modificările
de tonalitate reţinute secvenţial: „ardenţă senzorială”
(G.Grigurcu), „fond abstract”(M.Iorgulescu), „extazul
negru”, în „implozia tragicului”(Al.Cistelecan), „dramă
existenţială”(I.Negoiţescu).
Nicolae Manolescu a parcurs în analiză şi eseurile
poetei „înrobite şi consumate ale erotismului ei
incinerant”:”infern, moral şi raţional, crud şi adânc,
transparent şi rece”. Un absolutism teoretizat în
descendenţă barbiană aspiră să fie „un lucru ce aparţine
înseşi esenţei vieţii”: „Tu eşti poemul meu fără chip , eşti
chipul meu fără mască.../lasă-mă să te acopăr cu un văl
negru”.
Angela Marinescu este poetă din generaţia ’70.
Numele autoarei este, în fapt, pseudonimul BasarabeiAngela Marcovici care a semnat un volum cu Basaraba
Matei. A debutat cu „Sânge albastru”(1969), fiind
receptată datorită voluntarismului paroxistic, dar fără a
promova în nomenclatorul de referinţă. Volumul „Blindajul
final”şi cele care îi urmează impun o dialectică masochistexpresionistă.
Nu am întâlnit în generaţia pomenită mărturisiri mai
şocante, acut-inhibatoare pentru cititor: „Sunt animalul
care-mi pipăi sexul cu plăcere”.
Lirică a unei intraterestre, a penetrat poezia
postmodernă cu razele gama din zona ei crepusculară.
Metaforele violenţelor senzoriale au inundat cu nămoluri
spaţiile ultimelor promoţii poetice. Realitatea nu trebuie
să mire, câtă vreme revolta împotriva propriei condiţii
este desnudată cinic pe seama geneticii: „printre picături
mă aleg şi eu cu ceva.../rudele de sânge sînt handicapate,
de la ele am moştenit/ instinctul, singur al revoltei”,
„mamă, sînt handicapată, ca tine”. Ceea ce a fost uitat
este reversul târziu al relaţiei: „ai stat mereu între mine şi
poezia mea...”, „acum, că nu mai eşti, sentimentul
inutilităţii îmi dă târcoale,/ca un câine stau pe mormântul
tău/ şi urlu la lună din ce în ce mai stins”, „pe nimeni am
iubit aşa cum te-am iubit pe tine”.

Fractura din planul realului între fiinţă şi limbaj s-a
statornicit în constanţă a operei. Experienţa parcursă prin
întâmplările vieţii a fost, adesea, epurată de substratul
biografic, aşa cum a fost în „cazul” lui G.Bacovia din
care descinde, printre destui, şi Angela Marinescu.
Critica, sub scuza-pretext a „problemelor personale” ale
autoarei, a promovat predilect imaginea fondului inovator
de evidentă impunere literară.
Acum, poeta vrea să-i fie recunoscut destinul
damnat: “e drept că, personal, m-au marcat destule/
întâmplări dar asta a ţinut, strict, de creierul meu,/este
dreptul meu de a face caz de un asemenea dar de la
Dumnezeu”. Aşa cum îndreptăţită este opţiunea cititorului
de a încălca îndemnul „nu vă luaţi după mine şi, mai
ales, nu mă judecaţi”.
Deturnării de la esenţă i-am preferat
contextualizarea unor analogii temperamentale în
continuitatea expresivă a unor companioni. G.Grigurcu
menţiona în „Poeţi români de azi”, clasificând în
subcapitolul „ardenţa senzorială”, trei nume:
Maria Banuş, Angela Marinescu, Cezar Ivănescu.
După excepţionalul debut cu Ţara fetelor (natura
frenetic senzuală, impudică), periplul poetic al Mariei
Bănuş a retrăit nostalgic şi târziu rememorarea primei
vârste lirice: „Cine eram? Am uitat .../ Mă nasc mereu
sub acelaşi nume/ -o placă de tinichea agăţată de mine/ ca să mă poată oricine/ recunoaşte şi milui”.
Combustia inevitabilă în translaţia temporală spre
senectutea meditativă este congenerică dedublării:”afară
e înlăuntru şi lăuntrul i-afară/ şi până-nserează mai am
câteva ceasuri/ să-mi mestec fărâma de taină/ până la
mohorâtul hotar”.
La Angela Marinescu instinctul de conservare a
rămas ultima şansă complicitară în „singurătatea fără
mântuire a fiinţei”: „eu niciodată nu am fost cu adevărat
în viaţă..../, viaţa mea a fost ca soarele din spatele
norilor.../ fiecare amintire s-o asociez cu moartea”.
Metafora iluziei, POEZIA, mai păstrează-n rememorări
extazul negru, dezinhibat, conectat spre resuscitare: ”îmi
pulsează gâtul de plăcere când artă adevărată sînt
oligofrenă pentru că nu mai cred decât în poezie şi
oligofrenii sînt dezinhibaţi şi se aruncă în sex”.
De Nina Cassian o apropie similitudini (doar
aparente?) de vârste poetice: cerebralitatea şi pasionalul
freneziei senzoriale. Amândouă excedate în orele de joc
prelungit clovneresc impuse de o realitate cenzurantă
pe un sisific ”plan înclinat”. Folosind sistemul cifrat al
sensurilor cu referinţă gravă, Nina Cassian este „gata
pentru numărătoarea păcatelor”: „Uite-aşa, uite-aşa
răsucindu-mă ca un fir de lână sub flăcări/ îmi e dat să
parcurg/ mult invocatele trepte ale desăvârşirii”, până la
evitarea propriei identităţi- „mie nu mă reda”; „Îndărătul
osului frunţii/ stă lumea vulnerabilă şi complicată/ a
creierului meu/ cu minuscula cicatrice a literei N/- singurul
semn că m-am născut mai demult”.
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Descendenţa mărturisirii în tonalităţi şi ritmuri
eminesciene este mai directă la Angela Marinescu: ”Ah,
cum mă zbat ca Electra cea crudă/ Şi nu vreau să pier!
Când oare/Dorinţă mai mare, mai trează/mai aprinsă
avut-am?”. Într-un context deja ruinat, copleşită de o
boală epuizantă a secolului, poeta îşi aşează destinul pe
clapele reci ale pianului mecanic al ultimei vârste încă
lirice: „bătrâneţea e o cârpă pe care o foloseşti după
consumarea/ unui act homosexual/ pe care o arunci pe
anusul subminat de sânge al lesbienelor”. „Politic vorbind
sînt obsedată sexual/ îmi dă mâna sînt bătrână şi asimetria/
ce ţine de cântecul meu/ e adâncă şi uşoară şi roşie”;
„pune-mi degetele între picioare/ nu mai suport actul
sexual/ ce mi se pare dadaist.../ am nevoie de plăcere ca
de aer, acum/ când sînt împlântată pe culmea singurătăţii”.
Într-o confruntare inegală cu limitele datului biologic,
poeta provoacă mereu armonia atroce cu orgoliul artei
sale „triumf al celei mai îndelungate speranţe şi al celui
mai puternic dintre învinşi”. Un titlu, „nu poţi judeca
realitatea cu bun simţ”,are gravitatea unui memento:
„Când arzi o floare roşie între picioare se apropie moartea/
te sufoci şi vomezi peste grădini degradate/ frica faţă de
poezia bătrâneţii.../ o surprind că mă epuizează cu o
grosolănie de-o fermitate masculină”. Sau (în Lung ocol
inutil): „pentru că am îmbătrânit din greu/ până şi-n scris,
cu ochii adânciţi în orbite/ şi am devenit o profesionistă
agresivă.../acum mă convertesc în abur/ cu gândul
la o perucă”.
Cât poate dura iluzia (fie şi cea poetică ”aceea care
te mai ţine în viaţă la sfârşitul vieţii”) eu nu ştiu. Aud
doar cum „cântă cocoşul/ dar numai în închipuirea mea
bolnavă / de o boală pe care nu o cunosc/ şi cocoşul este
moartea”. Câtă întremătoare credinţă poate să rămână
din amintirile de medicinistă ale autoarei: „niciun cadavru
nu a fost mai aproape de perfecţiune/ de revoltă lividă şi
cenuşie şi de obscenitatea ultimă/ aceea care te mai ţine
în viaţă la sfârşitul vieţii/ ca POEZIA”
Cuvintele acestui jurnal de intimitate publică sunt ca
nişte flori carnivore care pot deruta percepţia. Chiar dacă
poeta ne avertizează: „Nu am vrut să impun nimic nimănui,
mai ales să sufere pentru poezie.../ dar eu am o relaţie
acută/ cu parfumurile mortuare”..

Nicolae Colceriu

Cartea de artă: Albumul
Mihail Gavrilov
Apărut la Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos,
albumul de artă ce poartă semnătura criticului şi istoricului
de artă Corneliu Stoica este dedicat vieţii, activităţii şi
operei pictorului şi graficianului Mihail Gavrilov, artist
originar din Basarabia, care s-a afirmat în perioada
interbelică în expoziţiile Salonului Oficial din Bucureşti şi
care din 1941 s-a stabilit la Brăila, activând în cadrul
cenaclului U.A.P. din acest oraş, iar o perioadă şi a celui
din Galaţi.
De format 20x22 cm, albumul este structurat după
o schemă consacrată a unor astfel de instrumente: Text
monografic, Note şi referinţe, Cronologie,
Bibliografie, Lista reproducerilor, Rezumate în limbile
franceză şi engleză şi Reproduceri după lucrări de
pictură şi grafică ale artistului. În plus, Corneliu Stoica a
introdus şi un Fotomemorial, care prezintă imagini
semnificative din viaţa pictorului, a familiei sale, a
legăturilor pe care acesta le-a avut cu unii artişti cu care
a fost contemporan.
Demersul lui Corneliu Stoica este unul restitutoriu,
întrucât el aduce în atenţia iubitorilor de artă numele unui
pictor care în timpul vieţii a desfăşurat o activitate bogată,
a participat la manifestări colective de profil, şi-a deschis
expoziţii personale, a fost apreciat, dar care, aşa cum se
întâmplă de obicei la noi, după moarte a intrat într-un
con de umbră.
Născut la 9 decembrie 1898 la Ismail, în familia unui
profesor de matematică şi şahist problemist de talie
naţională şi internaţională, Mihail Gavrilov îşi va urma
familia la Vâlcov, o localitate foarte pitorească din Delta
Dunării, care în perioada interbelică era numită „Veneţia
estică” şi constituia un punct de mare atracţie pentru
artiştii plastici. În timpul primului război mondial trăieşte
drama populaţiei evacuate, familia sa fiind obligată să se
refugieze în oraşul Novomirgorod din Rusia. Revenit la
Vâlcov, lucrează ca funcţionar la primăria oraşului, iar
timpul liber şi-l consacră picturii. Debutează la Salonul
Oficial din 1935 cu desene inspirate de peisajul acestor
locuri. În anii 1936 şi 1937, pentru lucrările expuse în
cadrul acestei manifestări, Ministerul Culturii şi Artelor
îi va conferi trei importante premii şi un atestat de pictor
profesionist. Se împrieteneşte cu pictorii Hrandt Avachian,
Ion Theodorescu-Sion, Sorin Manolescu şi Gheorghe
Naum. Cu ultimii trei va picta în mai multe veri la Curtea
de Argeş. În 1937, Naum, Manolescu şi Gavrilov pun
bazele Grupului „Dunărea de Jos”.
Stabilit la Brăila după răpirea Basarabiei, lucrează
mai întâi ca economist la Întreprinderile Metalurgice
Dunărene, iar mai apoi, din februarie 1950 până în 1961,
când se pensionează, ca pictor scenograf la Teatrul
„Maria Filotti”. Este cel care înfiinţează Teatrul de păpuşi
„Cravata roşie” (azi, „Cărăbuş”), pe care-l va conduce
timp de şapte ani. În 1958 artiştii brăileni se afiliază

Cenaclului Plastic al U.A.P din Galaţi şi Mihail Gavrilov
participă alături de Gheorghe Naum, Mihai Dăscălescu,
Nicolae Spirescu, Vasile Vedeş, Lola Schmierer-Roth ş.a.
la consolidarea acestuia. Participă la manifestări
regionale, interregionale şi naţionale, îşi organizează mai
multe expoziţii personale. O perioadă va avea atelierul
de creaţie la Blocul I-6 din Ţiglina I. Încetează din viaţă
la 8 septembrie 1968.
Opera sa, aflată în colecţii ale Muzeului Brăilei,
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, Muzeului de Artă din
Tulcea, Muzeului de Artă Naţională a României, precum
şi în multe colecţii particulare, este analizată de Corneliu
Stoica sistematic, cu obiectivitate, cu referire specială la
genurile cultivate de artist: pictură în ulei, acuarelă, pastel,
desen, gravură. Imaginea de ansamblu pe care o reţinem
este aceea a unui remarcabil peisagist, care a manifestat
un deosebit respect pentru datele realului, surprinzând în
tablourile sale specificul locurilor, atmosfera caracteristică
a plaiurilor dunărene, frumuseţea şi poezia priveliştilor
româneşti. „Mihail Gavrilov, scrie Corneliu Stoica, nu este
exuberant, nu exaltă culoarea, el cultivă un lirism ponderat,
expresie a unui artist interiorizat, care gândeşte compoziţia
şi aşezarea fiecărui element introdus în spaţiul plastic.
Iconografia tablourilor sale aduce în faţa privitorului case
cu acoperişuri de stuf şi ţiglă, curţi ţărăneşti, bărci
pescăreşti, podeţe, sălcii oglindindu-şi pletele în cristalul
apelor. Artistul se opreşte asupra lumii porturilor, a
şantierelor navale şi de construcţii, imortalizează secvenţe
urbanistice din Galaţi şi Brăila, peisaje din Deltă, din Bălţile
Brăilei, dar şi din zona Argeşului, Vrancei, Sibiului etc. El
nu construieşte pe suporturi de mari dimensiuni, dar
peisajele sale, graţie schemelor compoziţionale folosite,
se desfăşoară pe întinderi ample, linia orizontului este
împinsă spre fundalul tablourilor, oglinda apelor se
contopeşte cu cea a cerului”.
În cadrul analizei operei artistului, Corneliu Stoica
nu neglijează nici creaţia scenografică a acestuia, făcând
referire la decorurile şi costumele realizate pentru piese
ca „O noapte furtunoasă”, „Viforul”, Înşir-te Mărgărite!”,
„Nota zero la purtare”, „Nopţile tăcerii”, „Fata fără
zestre”, „Şcoala nevestelor” etc., sau pentru cele 18
premiere prezentate pe scena Teatrului de păpuşi.
În textul monografic sunt introduse 34 de desene în
peniţă, creion şi cărbune, iar cele 126 de reproduceri care
urmează şi care ocupă cel mai mare spaţiu din volum
sunt semnificative pentru a ilustra chiar şi numai în parte
contribuţia pe care Mihail Gavrilov a adus-o la
îmbogăţirea patrimoniului plasticii româneşti.
Conţinând 204 pagini, având coperte legate şi
plastifiate, tipărit pe hârtie cretată în excelente condiţii
grafice, albumul de artă „Mihail Gavrilov” restituie
publicului un artist ce trebuie cinstit cu veneraţie şi o operă
valoroasă, care se înscrie în rândul celor mai bune
acumulări ale artei noastre naţionale.

Silvia Dumitriu
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Un ghid istoric şi turistic al
Galaţiului
Publicarea unui ghid
istoric şi turistic al oraşului
Galaţi era o necesitate
resimţită de mult, întrucât din
1984 nu a mai apărut pe piaţa
cărţii un astfel de instrument.
Lucrările tipărite de Primărie
şi Consiliul Local după 1990
(„Galaţi - poartă de
comunicare”, „Galaţi - album
monografic”, „Galaţi - istorie
şi contemporaneitate”, „Galaţi
- oraşul teilor”), deşi temeinic
elaborate, nu au fost comercializate, astfel că cei
interesaţi nu au avut posibilitatea să le cumpere.
Atenţi şi receptivi la lipsa de pe piaţă a unei lucrări
care să înlesnească locuitorilor oraşului, turiştilor,
delegaţiilor şi agenţilor economici care vizitează
municipiul cunoaşterea istoriei acestuia, a felului cum el
s-a dezvoltat de-a lungul anilor din punct de vedere edilitar,
urbanistic, economic şi social-cultural, să ofere informaţii
despre patrimoniul artistic al oraşului, doi gălăţeni, prof.
Zanfir Ilie, director al Bibliotecii „V. A. Urechia”, şi juristul
şi scriitorul Pompiliu Comşa, director al Trustului de presă
POMPIDU, au făcut să apară chiar în zilele Festivalului
cărţii „Axis Libri”, ediţia a II-a, 1-6 iunie 2010, volumul
„Galaţi - Ghid istoric şi turistic”, publicat sub egida
Editurii Axis Libri. Este o carte de 271 de pagini, format
21x14,5 cm, însoţită de două hărţi ale municipiului şi
judeţului Galaţi, 147 de imagini color, Bibliografie
selectivă şi Index alfabetic.
Ghidul se deschide cu un scurt mesaj adresat
turiştilor, oamenilor de afaceri şi cetăţenilor aflaţi în
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trecere prin oraş de primarul municipiului, Dumitru
Nicolae, şi preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen
Chebac. La rândul lor, autorii, în „Cuvânt înainte”,
subliniază că „lucrarea prezintă tot ceea ce înseamnă
valoare în turismul din zonă, oferta turistică
generală” şi că întreprinderea lor, deloc uşoară, rămâne
„deschisă, perfectibilă reprezentanţilor generaţiilor
viitoare de analişti, scriitori şi iubitori ale acestor
splendide şi unice locuri din ţară”.
Materia epică a cărţii este organizată în următoarele
secvenţe: „Galaţi - date geografice şi demografice”
(pp. 17-28); „Galaţi - parcurs în timp” (pp. 29-56);
„Trasee turistice la alegere” (pp.61-117); „Excursii
în împrejurimile Galaţiului” (pp. 119-161); „Căi de
acces” (pp. 165-167). În cadrul primei secvenţe, autorii
se referă la cadrul geografic al Galaţiului, la relief, climă,
hidrografie, vegetaţie, faună, populaţie, stemele actuale
ale municipiului şi judeţului (cărora le descrie întreaga
simbolistică). Cu secvenţa „Galaţi - parcurs în timp”
intrăm în cunoaşterea istoriei Cetăţii de pe malul stâng al
Dunării, urmărind toponimia numelui oraşului, evoluţia
aşezării din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.
Se fac referiri sintetice la săpăturile arheologice de la
Barboşi, la legăturile cu Bizanţul, la poziţia privilegiată a
oraşului de a fi aşezat la răscrucea a două mari drumuri
comerciale, la regimul de porto-franco dobândit în 1936
etc. Autorii au în vedere dezvoltarea economică, sănătatea
publică, dar şi cultura, învăţământul, biserica, administraţia
locală, transporturile, arhitectura, urbanismul,
personalităţile pe care urbea le-a dat de-a lungul timpului
spiritualităţii naţionale şi internaţionale. Este publicată lista

primarilor care s-au succedat începând din 1864 până în
prezent.
Traseele turistice propuse de cei doi autori sunt: Zona
centrală a oraşului, Parcuri publice, Strada
Domnească, Din centrul oraşului pe străzile
Alexandru Ioan Cuza şi Mihai Bravu, Din centrul
oraşului pe strada Nicolae Bălcescu, Din centrul
oraşului la Dunăre, Din centrul oraşului pe strada
Brăilei, Bulevardul George Coşbuc şi strada Traian,
Cimitirul „Eternitatea”, Zone de agrement. La fiecare
traseu sunt prezentate imobilele care au statutul de
monumente istorice, lăcaşurile de cult, instituţiile publice,
monumentele de artă plastică şi comemorative. Datele
furnizate sunt bogate şi ele au necesitat parcurgerea unei
bibliografii consistente. Expunerea este clară şi făcută
cu simţ al proprietăţii termenilor.
Capitolul „Excursii” oferă şi el informaţii preţioase
pentru parcurgerea unor itinerarii ce conduc la Brăila,
Tecuci, Mărăşeşti, Soveja, Focşani, Bârlad (prin nordul
judeţului), la rezervaţiile naturale de la Hanu Conachi,
Rateş, Barboşi, Tuluceşti, Pădurea Gârboavele, Pădurea
Breana (Roşcani, Băneasa).
Cele 147 de fotografii color reproduse sunt de foarte
bună calitate şi oferă o imagine largă a obiectivelor asupra
cărora autorii s-au referit în textul ghidului.
Tipărit pe hârtie cretată, în excelente condiţii grafice,
„Galaţi - Ghid istoric şi turistic” este o lucrare valoroasă,
utilă atât turiştilor şi cetăţenilor care vizitează oraşul, dar
în aceeaşi măsură şi elevilor, dascălilor, studenţilor, tuturor
acelora care doresc să cunoască municipiul Galaţi şi
împrejurimile acestuia.

Corneliu Stoica
Dan Bistricean, Amiaza omului cu felinar

Poezie contemporană gravă
Deşi în explicativa Minibiografie cititorul este limpezit în ceea ce priveşte rapiditatea
cu care îşi scrie Dan Bistricean poemele, în douăzecişiopt de zile/ fiindcă n-am vrut/
să mă prindă/ însingurat/ plânsul unui copil1, perioada de gestaţie e destul de lungă.
Straturile din care ţâşneşte izvorul poeziei sale sunt multiple, aglomerate istoriceşte în
aşa măsură încât poetul face arheologia existenţei, urmărită din trei perspective asociate:
erotică, istorică şi filosofică.
Erotica danbistriceană e graţioasă, pură; el cântă genunchiul de fineţea unei piersici,
ochii, piciorul, râsul iubitei, clipa ce curge ca nisipul în clepsidră. Rugul pe care ard
pendule şi se topesc clepsidrele sparte are forţă de sugestie şi vizualizare artistică. În
pofida modernităţii versurilor, Dan Bistricean aparţine unui romantism clasicizat şi mai
puţin postmodernismului, deşi descifrăm citate din Eugen Simion relative la poezia lui
Nichita Stănescu şi modalităţi canonice tipice acestui curent literar - artistic.
Viziunea heracliteană introduce un fior de violină, o nevoie de stop cadru pe scena intimă a somnului şi a tăcerii,
în care eul şi alter-eul se contopesc în aşteptarea supraeului. Iubirea ca oglindire în celălalt şi comuniune spirituală
rămâne deasupra urâtului şi degradării lumii: îmi luai mâna şi mergeam/ la râu/ intram în apă şi rămâneam/

definitiv/ înapoia pleoapelor tale 2 . Autoexilul din
cotidian, unde se simte vânat, poartă amprenta dragostei
constante; totul, în aşteptarea unei dimineţi de primăvară,
neînvinse, netrecătoare.
Sub imaginea simbolică (cazarma, colivia) şi a
metaforelor glaciale (noapte polară, peisaje siberiene)
contemporanii poetului trasează imaginarul coşmaresc al
unei ţări confiscate, un cerc din care nu era ieşire.
Inaderenţa la un modus vivendi larvar, mocirlos, amoral
şi imoral îmbracă forma alegoriei. Înţelegerea, gândirea
subtilă ating adâncul nu doar suprafaţa cuvântului.
Polisurile greceşti erau obscene/ Roma era obscenă/
burgurile medievale erau obscene/ metropolele
contemporane sunt obscene/ oraşul meu este obscen/
de atâta obscenitate/ am obosit/ mi-am vândut ochii/
şi mi-am cumpărat o garsonieră/ într-o mlaştină3.
Poemele unui cunoscător al istoriei filosofiei se
încarcă de aluzii şi citate gnoseologice. Dan Bistricean e
un citadin care totuşi refuză oraşul tentacular şi impudic.
Ciclul iniţial numit Oraşul obscen ne propune o poezie
aspră, directă, sinceră, ca un ecou al conştiinţei rănite.
Masificarea, inerţia, transmutaţiile dezumanizante,
toxicitatea discursurilor gâdelui care perora pe tema
umanismului egalitarist4 şi, mai târziu, cosmetizările,
improvizaţiile teatrale, înstrăinarea sinelui, carnavalul
grotesc al străzii, minciunile grele ca plumbul5 fac
posibilă îngroparea adevărului, interzicerea maieuticii.
Poemele capătă caracterul unor meditaţii grave. Alteori
sunt reportaje în ţesătura cărora eul se răzvrăteşte ori se
confesează amar pe teme existenţiale inclusiv despre
libertate şi moarte. (Eram îmbrăcaţi soldăţeşte). Ca
ilustraţie urmăriţi Piciorul meu sângera într-o capcană,
Pe aleile labirintice, Deasupra catacombelor, Teatrul
de păpuşi. Interesant stilistic, Dan Bistricean se remarcă
prin ingeniozitatea epitetelor şi a metaforelor aluzive, care
decodează lecturile sale profunde şi capacitatea de
asociere a termenilor aflaţi la distanţe în dicţionare: noapte
carteziană, curcubeu toxic, sâni comerciali, zâmbet
de linx, melci urbani, anotimp arhetipal. Într-un
micropoem, exprimă decepţia celui care asemenea
picadorului se descoperă înfrânt la sfârşitul luptei din
arenă. Şi totuşi, prin volumul ce cheamă mental o serie
de mituri şi personaje mitice, de filosofi ca Diogene şi
Platon, el învinge în arealul poeziei tinere actuale, salvândo din sexualismul excesiv şi pornografie, din improvizaţia
neodadaistă.

Maria Cogălniceanu
Note:
1

Bistricean, Dan, Amiaza omului cu felinar, Editura
Opinia, Brăila, 2010, p.60
2
Idem, ibidem, p.39
3
Idem, ibidem, p.21
4
Idem, ibidem, p. 19

O carte care te găseşte...
Marele noroc al scriitorilor ei nu au vârstă! Metaforic zis,
pentru că, totuşi, o au. Numai că
altfel o acceptă, altfel răspund
anilor. La acest gând m-a dus
cartea de proze despre dragoste
Consulting and love (Editura Pax
Aura Mundi, Galaţi, 2009) a
scritorului din Galaţi DAN
PLĂEŞU. Autorul este un scriitor
cunoscut şi apreciat în Ţară, aici îl voi cita pe un alt scriitor
(astfel argumentându-mi spusa), un critic teatral şi
publicist - Constantin Paiu (Iaşi), care referindu-se la
creaţia lui Dan Plăeşu, îi declară:”Textul tău e al dracului
de bun!... Toţi sunt exact aşa cum i-ai zugrăvit...”
Demult nu mai ingurgitez cărţile! Acum le savurez
pagină cu pagină, dacă descopăr că au un mesaj special
pentru mine sau mă captivează prin ceva demult căutat.
Ceva-ul din Consulting and love este originalitatea
expunerii unor întâmplări de viaţă destul de banale, dar
pe care le-am trăit (retrăindu-le, graţie unei lecturi
adevărate) cu palpitaţii şi care ne-au marchat destinul.
Dan Plăeşu mai având şi un fel de a surprinde, a ademeni
de la prima frază. Te face curios să vezi ce e cu personajul
cutare sau cutare. Bunăoară (o iau de la pag. 7 povestirea care a şi botezat cartea), începe simplu, firesc,
de parcă autorul şi-ar povesti sieşi o întâmplare: ”N-aş
putea spune că la firma noastră chiar se moare de
plictiseală. Nicidecum. Pentru că n-a sucombat nimeni
până acum din pricina asta....” După care urmează o
situaţie bizară, halucinantă de vis, întru salvarea de plictis
a omenirii, în care autorul se deghizează cu o iscusinţă
uluitoare, lucrând în căpşorul unei femei, care pe cât de
mult se teme de răul ce o paşte, pe atât, se pare, îl
aşteaptă, căci „un rău e binevenit câteodată, te mai scoate
din monotonie...” Citez şi mă întreb: de ce, totuşi, mi-a
plăcut acest joc metamorfozat? Pentru că nici eu, femeie
fiind, nu întotdeauna pot înţelege o surată. „E greu de
explicat sufletul femeii...” constată, oftând a neputinţă şi
personajul din „Bărbatul şi fluturele”.
Dan Plăeşu se simte în largul său când e cazul
jonglării de replici. O face ca un mare dramaturg (ca un
jongler!), acest truc dând o dublă înfăţişare, dar şi valoare,
povestirilor-întâmplări. Toate par a fi nişte filmuleţe
(asemeni filmelor de scurt metraj realizate cândva de
georgieni!) bine regizate, care încearcă să cuprindă
necuprinsul, iar prin fraze concentrate şi situaţii cruciale,
şocante şi incredibil de... credibil înfăţişate de autor, să
urzească o lume-monadă încorsetată într-un univers
cotidian. Apropo de „Jurnalul lui Mr. Good” sau, poate,
tocmai în acest mini-scenariu, autorul îşi divulgă felul său
inedit - gen detectiv, de a-şi urmări linia de subiect?! Un
început pe cât de ordinar, pe atât de intrigant.
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Citez:”Încep cu începutul. Începutul întâmplării de faţă,
nu al lumii. Fiindcă dacă ar fi să mă refer la asemenea
proiecte, de construcţie a unor lumi noi, n-aş şti la care
să mă opresc mai întâi...” Astfel, Dan Plăeşu, dă naştere
- creează (!) lumi care-i aparţin şi pe care încearcă să le
dăruiască cu francheţe şi altora. Dar fiecare dintre
aceste lumi (aici se produce miracolul unei creaţii!) are
un ombilic legat de matricea cosmică. Şi, iată, există în
toate întâmplările (mari-mici şi viceversa), inventate sau
repovestite de autorul în cauză, un ceva care schimbă
lucrurile; ceva neînsemnat, dar care te duce la gândul
accidentalului şi al clipei marcante. Astfel, printr-o
simpleţe jucăuşă, lipsită de ironie, dar dozată de un umor
fin, strecurat în fraze sau în culisele verbalului, autorul
dezvăluie filozofia existenţialului cotidian (scrie de
„dragostea aia, pe care ba o găsiţi, ba nu.Când nu este
nici în camera doamnei, nici într-a domnului, iubirea o fi
la mijloc...” - din „Bărbatul şi fluturele”), care ne face
culpabili şi dependenţi de împrejurări şi de fiinţe cuprinse
în acelaşi peisaj cu noi. În acest sens impresionante mi sau părut povestirile-întâmplări „Puntea”, „Aici şi dincolo”,
„Bărbatul şi fluturele”, „Acceleratul de dimineaţă”, dar
şi celelalte. Atmosfera inspirată de scriitor e atât de vie,
încât te faci prezent (o ciudată stare de ubicuitate!), vezi
şi auzi aievea tot ce se încearcă a fi reproduc prin fraze
metaforice.
Sunt creaţii-întâmplări care ar inspira, cred, oricare
scenarist, cineast, pentru că n-ar întâmpina dificultăţi în
căutarea momentelor flagrante, incitante, nici a
elementului culminat. Harul imaginativ al scriitorului Dan
Plăeşu e debordant. Nu i-am citit decât acestă carte
despre dragostea ludică, dar şi îmbogăţită de închipuire;
despre clipe care ne joacă festa într-un sens sau altul,
schimbând fulminat (uneori, deseori!) scenariul destinului
nostru pe dinăutru şi pe dinafară. Dar, din CV, descopăr
că are lucrări diverse: poezii, fabule, povestiri, piese de
teatru, scenete (deci, nu m-a înşelat intuiţia!), cronici
literare şi dramatice, romane. A fost premiat de mai multe
ori şi pentru multe lucrări. Felicitări!

Claudia Partole
P.S. Consulting and love m-a reîntors, ca într-o testare - truc
psihanalitic, la unele situaţii de viaţă care mi-au returnat bunul mers
(aparent) al destinului. Pe cât de nevinovată acestă carte, pe atât de
periculoasă prin impactul ei asupra acelora care încearcă să discearnă
viaţa cu toate tabieturile ei. Mă bucur de fiecare dată când descopăr
asemenea cărţi. E de parcă aş fi vrut s-o scriu eu sau e ceea ce căutam...
Or, sunt şi eu un personaj care înaintează „încet către ieşirea din
gară”, iar în urma-mi „acceleratul rămăsese părăsit şi, evident, trist.
Fiindcă atâtea poveşti despre oameni îi fusese dat să afle pe drumul
ăsta.” („Acceleratul de dimineaţă”)

C.P.

STRaDA Brăilei nr.2010...

Confesiuni, de Ion
Mălăia sau meditaţii
asupra însingurării
Poetul brăilean Ion Mălăia a
debutat în volum târziu, la 54 de ani,
deşi în tinereţe publicase destul de
mult în reviste literare prestigioase.
Ca să nu mai spunem că fusese
remarcat drept un versificator de
talent de figuri importante ale literaturii contemporane,
precum Geo Dumitrescu sau Al. Cistelecan.
Volumul Confesiuni, apărut la Editura Olimpiada
(Brăila, 2009), include textele unui însingurat aplecat spre
contemplare şi meditaţie, scrisul lui Ion Mălăia fiind un
exerciţiu de luciditate şi de căutare a sensurilor existenţiale:
Descifrăm zi de zi/ galaxia zăpezii/retorica frigului//
cuvântul viaţă/ alte cuvinte şi piscuri/ din tâmpla lui
Aristotel/ până azi curge logica/ câtă regăsire de sine/
atâta speranţă... („Poem discret”).
Poetul areo structură de haiku - ist, multe dintre
compoziţiile sale fiind „tuşe” trasate scurt, în care surprinde
fie spectacolul naturii, fie stări de spirit care trădează
solitudinea şi zădărnicia. Aşa ca în „La gârlă”: Dimineaţa
în prunduri/ urme jilave de noctambule vietăţi,/ vreascuri
ude lustruite de vuiet,/ câţiva obleţi morţi de cristal.../
dar priveliştea cântă şi mă uită... Sau ca în „Amăgire”:
Bătrânul îşi şterge ochii de lumină/ - vede aievea fiii./
Vine la gară încetişor/ şi adoarme cu privirea/ de-alungul
străzii goale.
Inadaptarea la un mediu social ostil, în cazul lui Ion
Mălăia, este un alt pretext al creaţiei poetice, autorul
Confesiunilor reuşind texte superbe născute chiar din
refuzul oricărei apartenenţe: Uneori strada îmi încendiază/
nervii/ feerie cu saltimbanci/ iată într-o vitrină/ corbul
lui Poe/ imaginar şi băbit/ iată fum spre abator...(„Oraşe
bacoviene”).
Sentimentul înstrăinării este trăit uneori la cote
paroxistice, poetul fiind la un pas de experienţa
demonicului: E târziu/ nu pot dormi/ n-am ţigări/ n-am
chef/ de-o poezie cinică.../ într-o tavernă înfiorătoare/
mă striveşte pegra/ pe mâneca unuia scria:/ 666
(Nocturnă).
Evident, ca în cazul multor poeţi brăileni, nu lipsesc
din Confesiuni versurile „dunărene”, motivul heraclitic al
fluviului fiind destul de prezent, Ion Mălăia versificând
însă facil pe această temă.
Confesiuni rămâne o apariţie editorială notabilă, volum
cu care Ion Mălăia îşi confirmă pe deplin statutul de poet
pe care oricum şi-l adjudecase încă de acum două decenii
şi jumătate.

Dan Bistricean

traduttore...
Susan Shillinglaw

Un american la Moscova
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(continuăm prezentarea prefeţei la volumul JURNAL RUSESC de John Steinbeck, apărut recent la Editura RAO, prefaţă
care nu a mai apărut în volumul respectiv din motive tehnice)
II
John a fost, de fapt, un misionar. A fost, în esenţă, un
jurnalist ... Cred că vedea mersul natural al lucrurilor....
Adică era înzestrat cu puterea de observaţie a unui jurnalist.
Toby Street
În 1943 rolul jurnalistului literar nu era o premieră pentru
John Steinbeck. Zelul lui misionar îşi găsise un debuşeu la
sfârşitul anilor ‘30, când scriitorul apolitic până atunci îşi
întorsese privirea spre scena contemporană a Californiei.
Realismul evident din Bătălie îndoielnică şi Oameni şi şoareci
are o tentă jurnalistică. Elanul din spatele Fructelor mâniei
era mai mult documentar. În august 1936, Steinbeck a fost
trimis de San Francisco News, un ziar de orientare evident
socialistă, să scrie o serie de articole despre fermierii ajunşi în
California din cauza Crizei; cele şapte articole, publicate sub
titlul „Ţiganii recoltei”, au reprezentat primul triumf jurnalistic
al lui Steinbeck, relatarea unui martor literar care transmitea,
datorită fidelităţii autorului faţă de adevăr, contextul emoţional
al suferinţei dezrădăcinaţilor. Într-o proză seacă, Steinbeck
schiţa soarta familiilor silite să-şi părăsească vatra: „ ... pe faţa
soţului şi a soţiei începi să vezi o expresie pe care o vei vedea
pe toate celelalte feţe; nu grijă ci teama absolută de foame care
stă să dea năvală în tabară”. Autorul descria cum dezrădăcinaţii
se agăţau de respectabilitate: „Casa are trei metri pe trei şi e
construită numai din carton ondulat.... La prima ploaie casa
construită cu atâta grijă se va preface într-un terci cafeniu....”
Martor la revolta socială, ochiul lui Steinbeck descria condiţiile
de viaţă îndurate şi demnitatea pe care oamenii şi-o păstrau
chiar şi la limita disperării.
Şapte ani mai târziu, trimis să scrie despre Cel de-al Doilea
Război Mondial, Steinbeck a privit cu aceeaşi compasiune şi
ştiinţă a detaliului aspecte neglijate până atunci: soldaţii cu
casca pe cap, aliniaţi pe o navă de luptă ca „nişte şiruri lungi
de ciuperci”; echipaje ale bombardierelor care se îmbracă de
luptă, devenind „din ce în ce mai mari cu fiecare articol adăugat.
Merg ţepeni, ca nişte oameni artificiali”; locuitorii din Dover,
„de o indiferenţă incoruptibilă, incorigibilă” faţă de forţa
germanilor. Iar într-unul din cele mai emblematice articole,
Steinbeck scrie despre asediul Londrei:
Cei care încearcă să-ţi descrie cum a fost războiul-blitz
în Londra încep cu incendiile şi exploziile, apoi aproape
invariabil ajung la un amănunt extrem de mic ce s-a insinuat
şi a rămas în mintea lor, devenind, pentru ei, simbolul
întregului.... „Geamul”, zice unul, „zgomotul matinal al
geamului spart, spulberat, trosnetul clar, năprasnic”. ... O
bătrânică vindea floricele ofilite de lavandă dulce. Oraşul
se zguduia sub bombe iar lumina clădirilor incendiate
transforma noaptea în zi.... Şi printr-o mică gaură din
vacarmul acela răzbătea vocea ei - o voce piţigăiată.
„Lavandă! Cumpără lavandă ca să-ţi poarte noroc.”

Bombardamentul devine difuz, ca într-un vis. Micile
detalii rămân la fel de vii ca la început.
Aici, ca şi în cele mai inspirate pagini de jurnalism,
Steinbeck a excelat în zugrăvirea micului detaliu pe fundalul
unor evenimente devastatoare: în Jurnal rusesc e fetiţa dintre
ruinele Stalingradului; sau contabilul care îşi arată mândru
albumul salvat de la distrugere; sau fotografiile soldaţilor
pierduţi prinse de pereţii căsuţelor ucrainiene. Chiar şi în ficţiune
nefericirea familiei Joad este surprinsă cel mai bine în viniete:
discuţiile mamei cu Rose din Sharon, dansul exuberant din
tabăra guvernamentală, unchiul John care trimite bebeluşul
mort pe râu la vale, imagini uşor de tradus în film. Punctul forte
al lui Steinbeck a fost rareori ritmul narativ susţinut. Puţine
dintre romanele lui au o intrigă complexă. În cele mai reuşite
scrieri viziunea lui Steinbeck este descriptivă, puternic
influenţată în anii ‘30 de filmul documentar iar în anii ‘40 de
preferinţa pentru acurateţe şi perspectiva atipică dar, în acelaşi
timp, şi extrem de obişnuită. În plus, Steinbeck a adăugat la
reportajul de război, nota celebrul corespondent de război Ernie
Pyle, pe care Steinbeck l-a întâlnit în nordul Africii,
o compasiune ieşită din comun faţă de nobleţea şi
bestialitatea tranzitorie a omului, pe care nu cred că o mai
are vreun alt scriitor. Desigur, nu mai avem alt scriitor care
să surprindă pe hârtie acele lucruri intime pe care cei mai
mulţi nu le ştiu despre război - jalea provocată de vitejie,
vulgaritatea, valorile grotesc denaturate, tandreţea de copil
din fiecare dintre noi.
Cele mai bune articole ale lui Steinbeck surprind cu o
neobosită empatie perspectiva sau faptul obişnuit dar
elocvent. De-a lungul anilor ‘50 şi ‘60 scriitorul a revenit la
jurnalism din ce în ce mai des, dorind ca prin articolele lui să-şi
finanţeze călătoriile în străinătate, nerăbdător să vadă cu propriii
ochi evenimentele care captau atenţia întregii lumi. La începutul
anilor ’50 şi-a scris cele mai multe dintre articolele de călătorie,
unele dintre cele mai bune despre un american la Paris în 1954,
publicate în Le Figaro. În 1966, un Steinbeck istovit şi bolnav
s-a dus în Vietnam ca să vadă din nou războiul. Această călătorie
este consemnată într-o serie remarcabilă, „Scrisori către Alicia”.
Steinbeck, susţine biograful Jackson Benson, simţea nevoia
„să fie la faţa locului, acolo unde se desfăşurau evenimentele asta făcea parte din neastâmpărul lui - care semăna cu nevoia,
sau poate dependenţa, pe care o simt unii jurnalişti de a se
repezi în inima furtunii”.
III
În 1946 şi 1947, John Steinbeck a avut parte de suferinţă
şi în plan personal şi în plan profesional, fapt ce reflecta sumbra
incertitudine a confruntării cu primele semne ale Războiului
(urmarea la p.26)
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Rece. În timp ce casa recent achiziţionată de pe strada 78 East
din New York era reconstruită în jurul „atelierului meu de la
subsol ... cu ziduri cenuşii, de beton, podele de ciment şi ţevi
ce treceau pe deasupra capului”, căsnicia i se destrăma încetul
cu încetul. Ostentativ se declara fericit în cei patru ani petrecuţi
alături de Gwyn Conger, mulţumit de statutul de tată a doi fii.
Situaţia însă era departe de a fi roz: lui Steinbeck îi venea greu
să se concentreze asupra noului său roman, Autobuzul
capricios, publicat în 1947; încerca din răsputeri să creeze
spaţiul de lucru perfect, chiar cochetând cu ideea - aşa cum
notează într-un jurnal ţinut tot anul acela - de a scrie într-o
încăpere total obscură. În cuvinte nuanţate dă glas bănuielilor
că Gwyn avea o legătură extraconjugală. Şi, cu forţa
caracteristică, răbufneşte împotriva lumii de dincolo de biroul
lui:
Guvernaţii noştri parcă au înnebunit. Dacă a existat
vreodată o naţiune împinsă dincolo de pragul nesăbuinţei,
în prăpastie, atunci e naţiunea noastră. Dumnezeu cu mila!
... [Vremurile] sunt din ce în ce mai complicate, am ajuns ca
omul să nu-şi mai înţeleagă viaţa, darămite să o şi mai
controleze. Ce vremuri. Ce vremuri. Ne amenajăm căsuţa doar
ca să aibă alţii ce bombarda. Dar aşa fac toţi. Drept care
continuu să scriu un roman neinteresant care evită cu grijă
tot ce e de actualitate....
În toată această perioadă întunecată, romancierul aflat în
conflict atât cu soţia cât şi cu lumea a lucrat sporadic la alte
proiecte, întrerupând înaintarea lentă a Autobuzului. Scrisul
lui a devenit din ce în mai moralizator pe măsură ce încerca să
se împace cu iraţionalitatea şi complexitatea Americii postbelice.
Pe 15 octombrie 1946 a schiţat o povestire intitulată „Vrăjitoarele
din Salem”, sinopsisul unui film „menit să fie un tratat
cinematografic despre nedreptatea şi isteria publică”. Din acel
proiect abandonat s-a născut un altul, „Ultima Joan”, o piesă
„despre vrăjitorie. Care, în sens modern, ne îndeamnă să luăm
aminte la ceea ce ne spune Joan despre bomba atomică, fiindcă
e ultima oară când avem o Joan care ne spune ce să facem”. În
spatele acestor proiecte şi a nemulţumirii faţă de viaţa
contemporană, exprimate cu voce tare, se afla, fără îndoială,
pornirea de a evada - din ţară, din căsnicia nefericită. În 1945
refuzase solicitarea de a pleca în Europa şi a scrie despre
procesele intentate criminalilor de război. O călătorie în Uniunea
Sovietică, sponsorizată de New York Herald Tribune, îl putea
face să mai uite de necazuri. Mai fusese o dată acolo, în vara
anului 1937, cu prima soţie, Carol (nu în 1936, cum scrie în
jurnal) şi vroia să vadă cum se schimbase ţara în
timpul războiului.
Dar călătoria promitea mai mult de atât, şansa de a
experimenta ca scriitor. În timp ce termina Autobuzul capricios,
Steinbeck nota în jurnal: „În sfârşit mi-am dat seama ce-aş putea
face în Rusia. Aş putea descrie în amănunt o călătorie. Un
jurnal de călătorie. Aşa ceva n-a mai făcut nimeni. Şi e unul din
lucrurile faţă de care oamenii se arată interesaţi. Şi este lucrul
pe care l-aş putea face, poate chiar bine, şi ar fi şi o contribuţie
la dezvoltarea literaturii”. În acest moment critic, când romanele
şi sinopsisurile pieselor nu duceau nicăieri - romanele păreau
nesemnificative, sinopsisurile mult prea alegorice - jurnalismul
promitea disciplină, relevanţă şi un public garantat pentru
scriitorul de 45 ani. În plus, „jurnalul” oferea şansa de a
experimenta cu o proză de o integritate fotografică.

În 1947, celebru pentru fotografiile lui de război, Robert
Capa se afla şi el, la 33 ani, într-un moment de cumpănă, deşi
era „foarte mulţumit că devenise un fotograf şomer”. La
începutul anului terminase pentru presă o serie de fotografii
de război cu o prezentare proprie, Uşor mişcate. Simţea nevoia
unei noi provocări profesionale într-o lume aflate aparent în
stare de pace, şi de mult îşi dorea să viziteze Uniunea Sovietică.
Încă din 1935, când Endre Friedmann, născut în Ungaria, îşi
făurise o altă identitate, Robert Capa, un bogat fotograf
american detaşat în Paris în interes de serviciu, nestăpânitul
Capa imortalizase scene din mai multe războaie, participand în
1944 la invazia din Normandia pentru revista Life: „ ... pentru
un corespondent de război a rata o invazie”, spunea el, „e ca şi
cum ar refuza o întâlnire cu Lana Turner după ce a petrecut
cinci ani la Sing Sing”. A devenit celebru în timpul Războiului
Civil din Spania, cu fascinanta fotografie a unui soldat secerat
de o mitralieră fascistă. În 1938, aflat în doliu după moartea
iubitei lui tovarăşe de viaţă, Gerda, care murise în bătălia de la
Brunete, a plecat în China ca să vadă pe viu conflictul dintre
China şi Japonia, la sfârşitul războiului descoperind că a devenit
un fotograf cu o reputaţie internaţională. Pe care şi-a păstrato. „Departe de a fi un martor impasibil, care doar observa dintrun loc sigur”, notează biograful lui, „l-a preocupat enorm
rezultatul războiului împotriva fascismului şi a fost oricând gata
să-şi rişte viaţa pentru a face fotografii ieşite din comun”. „De
ce este Capa un mare fotograf?” întreba un reporter la
retrospectiva din 1998 a operei lui. „Vedem pofta lui de viaţă,
entuziasmul şi compasiunea ... impactul artistic al fotografiilor
lui era legat mai mult de intensitatea lor emoţională, care a
rămas la fel de mare şi de autentică”. Sau, în cuvintele lui Capa,
o fotografie extraordinară „este cea decupată din întreaga
întâmplare şi care îi arată celui care nu a fost acolo mai mult
adevăr decât întreaga scenă”.
Adept al atitudinii frapante şi al adevărului psihologic,
Robert Capa a fost sufletul artistic pereche al lui John Steinbeck.
Aşa cum scria Steinbeck într-un elogiu dedicat lui Capa după
moartea prematură a fotografului în 1954: „Putea fotografia
mişcarea, voioşia şi durerea. Putea fotografia gândurile. A creat
o lume, lumea lui Capa. Uitaţi-vă cum surprinde necuprinsul
peisaj rusesc cu o singură şosea lungă şi un singur om.
Uitaţi-vă cum aparatul lui putea privi direct în mintea unui om”.
Colaborarea dintre cei doi artişti neliniştiţi, notează Robert
Capa, a început astfel:
la începutul unui război de-abia inventat, numit Războiul
Rece ... nimeni nu ştia unde sunt câmpurile de luptă. În timp
ce mă întrebam ce să fac l-am întâlnit pe domnul Steinbeck,
care avea problemele lui. Se lupta cu o piesă de teatru care
nu-i ieşea iar Războiul Rece îi dădea aceiaşi fiori ca şi mie.
Pe scurt, am făcut un tandem al Războiului Rece. Ni se părea
că în dosul unor expresii de genul „Cortina de Fier”,
„Războiul Rece” şi „război preventiv” oamenii, gândirea şi
umorul dispăruseră cu desăvârşire. Drept care am hotărât
să plecăm într-o călătorie a la Don Quijote şi Sancho Panza
– să trecem dincolo de „Cortina de Fier” şi să ne îndreptăm
lăncile şi condeiele împotriva morilor de vânt de astăzi.
Scopul călătoriei, exprimat pe un ton glumeţ de Capa, arată,
într-un fel, de ce Jurnal rusesc este în multe privinţe superior
unor descrieri contemporane ale Rusiei postbelice mai

ambiţioase şi chiar mai consistente în informaţii. Exemplul tipic este oferit de un apologet al
experimentului sovietic, dr. Hewlett Johnson, vicar de Canterbury (Rusia sovietică de după
război, 1947), care pretinde că este „responsabilitatea noastră să înţelegem Rusia” şi oferă
un melanj de subiecte: „O tânără de origine aristocrată”, „Femeile sovietice conduc lumea”,
„Copilăria în ţara sovietică”, „Industria planificată”. Scopul lui Steinbeck şi al lui Capa a fost
însă mult mai modest şi, spre deosebire de Johnson, cei doi nu au avut o agendă politică.
Alţi scriitori mai puţin subiectivi şi-au exprimat intenţii asemănătoare - de a-i înţelege pe
ruşi - dar cu bătaie mai lungă. Edward Crankshaw, în Rusia şi ruşii (1948), a încercat „să ofere
un tablou al poporului rus, al culturii lui, al ideilor lui politice, pe fondul unor condiţii geografice
neschimbate”. Descrieri ale impresionantei stepe ruseşti şi sinopsusuri detaliate ale istoriei
ruseşti ocupă multe pagini din tomul lui dar „imaginea vie a unui popor îndepărtat” apare
doar în câteva date statistice: cu 25 ani în urmă, aminteşte el cititorilor, 4/5 din populaţia
Rusiei era alcătuită din ţărani, în timp ce în 1948 numai jumătate din ruşi sunt ţărani. În
Spuneţi adevărul: povestea necenzurată despre cum trăiesc oamenii obişnuiţi în spatele
Cortinei de Fier ruseşti (1947), John L. Strohn, jurnalist şi preşedinte al Asociaţiei Editorilor
Agricoli Americani, avea o agendă la fel de ambiţioasă: „Să văd şi să vorbesc cu locuitori ai
Uniunii Sovietice pentru a-i putea face cunoscuţi, prin articole şi emisiuni radio, populaţiei
americane.... Pe mine mă interesează oamenii obişnuiţi”. În timp ce vizitează mai multe colhozuri
vede distrugerile provocate de război, observă absenţa bărbaţilor şi conchide - la fel ca
Steinbeck - că „femeile sunt adevăraţii eroi de pe frontul de acasă - femeile care practic au
făcut toată munca
în
timpul războiului, care fac şi acum
80% din muncă.”
Dar rusoaicele lui Steinbeck şi Capa, nepreocupaţi de statistici şi generalizări, apar în
posturi mult mai convingătoare: isteaţa satului, din primul colhoz vizitat, care flutură un
castravete spre aparatul de fotografiat al lui Capa. Sau Mamuşka, renumita bucătăreasă,
proaspăta proprietară a unei vaci, Lubka, care nu are personalitatea fostei ei vaci, atât de
dragă, Katiuşka. Fotografiile lui Capa, ca şi proza lui Steinbeck, evită panoramicul în favoarea
portretului. Angajamentul lor de a consemna numai ce vedeau cu propriii ochi - bazându-se
nu pe lecturi şi speculaţii ci pe contactul direct - este adevărata lor poveste. Paradoxal,
abordarea lor - consemnarea numai a ceea ce se vede - reflectă cu mai multă acurateţe
Uniunea Sovietică a lui Stalin, unde vizitatorii vedeau doar scene regizate cu grijă de oficialii
sovietici. Jurnaliştii urmau acelaşi itinerariu ca şi Steinbeck şi Capa, aşa-numitul Circuit
Votca, fiindcă de obicei occidentalii erau duşi la Moscova, Kiev şi Tbilisi, toate
oraşe de propagandă.
Fără îndoială, lectura câtorva dintre aceste relatări de la mijlocul secolului completează
şi sporeşte efectul produs de textul lui Steinbeck. Jurnalistul Marshall MacDuffie, în Covorul
roşu: 10.000 mile prin Rusia cu o viză de la Hruşciov, descrie o călătorie din 1953, cu
trimiteri la o călătorie mai veche, din 1946. Contrariat de faptul că, la masă, ruşii îşi copleşeau
vizitatorii cu bunătăţi, iată ce notează despre vizita din 1946:
Eram membri ai unei misiuni diplomatice acreditate de ONU. Poate credeau că trebuie
să ne simţim cât mai bine acolo. În al doilea rând, era o mare lipsă de alimente. De aceea,
în mod curios, organizarea unui dineu sau a unei mese încărcate cu de toate căpăta o
semnificaţie anume, ca un gest de bunăvoinţă. În al treilea rând, de mai multe ori am
bănuit că vizita noastră era un prilej pentru oficialii din partea locului să dea una din
rarele petreceri asemănătoare cu cele de odinioară şi să se aleagă cu câteva alimente
altfel imposibil de obţinut. În sfârşit, un astfel de tratament acordat vizitatorilor străini
ţine de un vechi obicei rusesc.... Oriunde mergeam eram poftiţi la astfel de mese îmbelşugate,
la care auzeam inevitabilul şir de toasturi.
Steinbeck şi Capa au fost, desigur, trataţi la fel de regeşte, Steinbeck însă evită analiza
şi generalizările, optând pentru umor - mai ales atunci când stă iar la o masă de acest fel: un
banchet georgian a fost „singura masă la care puiul fript a fost servit ca aperitiv şi unde
fiecare aperitiv a fost o jumătate de pui”. Tocmai această abordare în notă umoristică este cea
care atinge excesele sovietice la punctul sensibil, ca şi simpatia fără rezerve faţă de generozitatea
din spatele lor - marcă Steinbeck garantată - explicând fascinaţia exercitată de această carte.
(va urma)
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Scena 7
O gară. Peronul este în prim-plan. Ceaţa face ca
vizibilitatea să fie mică. Intră Regizorul îmbrăcat în ceferist
cu o baghetă în mână şi cu un dosar la subraţ; i se va
spune Ceferistul.
În partea stângă a scenei se poate vedea o plăcuţă pe
care este înscris oraşul Glasgow.
Intră Bărbatul.
CEFERISTUL: Bine aţi venit în Glasgow!
BĂRBATUL: Nu am sosit! Eu tocmai vroiam să plec.
CEFERISTUL: Aa... Asta-i altă treabă! Paşaport aveţi?
BĂRBATUL: Am avut. Cred că l-am pierdut.
CEFERISTUL (răsfoind dosarul): Nu ne trebuie neapărat
paşaportul original. Ne puteţi prezenta şi unul fals. La ce
folos unul original dacă mulţi preferă fals?
BĂRBATUL: Mă duc acasă...
CEFERISTUL: Acasă, acasă. Înteleg!, dar, începeţi, vă
rog, cu numele! Totul trebuie făcut într-o anumită ordine.
BĂRBATUL: Scuzaţi-mă, n-am ştiut!
CEFERISTUL: Deci... numele!
BĂRBATUL: Păi... Să fie... Numele meu... nu cred că
pot să mi-l aduc aminte.
CEFERISTUL: Asta nu constituie o problemă. V-ar
conveni, să zicem, Michael?
BĂRBATUL: În ce limbă este, engleză sau franceză?
CEFERISTUL (repetă de vreo câteva ori numele cu accent
britanic, respectiv francez): Michael... Michael... Hm! Nu
depinde de noi, depinde de dumneavoastră. Am terminat
cu asta (scrie în dosar). Să trecem la următorul capitol:
numele de familie. Aveţi de ales dintre Aristovici, Xenozackis
şi Cokose-Mobuttou.
BĂRBATUL: Nu cred că mi se potriveşte vreunul! Aş
dori unul mai european. Vest-european!
CEFERISTUL (iritat): Numai cu d‘ăştia am de-a face?!
Dar, astea ce au? Toata lumea vrea un nume vest-european!
Nu întelegi că doar astea sunt? Alege odată! Nu prea mai
este timp. Zi-i, omule!
BĂRBATUL: Îmi puteţi acorda măcar o inovaţie?...
CEFERISTUL (sec): Nu!
BĂRBATUL: ...Atunci un timp de gândire...
CEFERISTUL: Bine, fie! Dar pe răspunderea dumitale.
Ceferistul îşi strânge dosarul, se ridică şi se îndreaptă
spre ieşirea din stânga. În acelaşi timp apare Ceferistul din
dreapta, îmbrăcat la fel, dar cu o altă fizionomie - cât mai
diferită posibilă.
Ieşirea unuia şi intrarea celuilalt sunt sincronizate în aşa
fel încât pentru un timp, să fie amândoi pe scenă. Ca
personalitate, cei doi sunt identici.
CEFERISTUL: Aşadar, v-aţi hotărât?
BĂRBATUL (încurcat, privindu-l pe cel care iese şi pe
celălalt): Îl aştept pe domnul... (arată spre cel care iese)
CEFERISTUL: Am sosit.

BĂRBATUL: Vă înşelaţi. Probabil este o simplă
coincidenţă. Eu... (la fel de încurcat)
CEFERISTUL: În fine, cum spuneţi! (desface dosarul)
Rămăsesem la numele de familie! Pe care îl doriţi până la
urmă?
BĂRBATUL: Eu...
CEFERISTUL: Trebuie să vă repet? (pe silabe) Nu se
poa-te alt nu-me!
BĂRBATUL: Atunci... să fie... al doilea.
CEFERISTUL: Xenozackis! În cazul acesta, pe mama
dumneavoastră o cheamă Evita, iar tatăl este dat dispărut.
Nu ştiţi, a fost evreu?
BĂRBATUL: N-am de unde să ştiu! Nu l-am cunoscut
niciodată, însă, după nume v-aţi putea da seama.
CEFERISTUL: După nume nu este exclus! Xenozackis!
Hm! Ar avea o rezonanţă... (căutând în dosar) Xen... Xena...
Xene... Xeno... Xeno... Da, uite aici, Xenozackis! (citeşte
în gând, iar din când în când mai punctează) Aha... Mm...
mda! Deci... aici este aşaaa... aici spune că... Ar fi o
ipoteză... Se pare că pe stră-stră-stră-străbunica stră-străstră-strănepotului din partea fratelui ar fi chemat-o Mirjam.
Cu siguranţă este un nume frumos de prin Spania.
BĂRBATUL ( în suspans): Şi, ce rezultă?...
CEFERISTUL: Nimic deosebit. Totul este să nu proveniţi
dintr-un popor interzis din toate punctele de vedere. Mai
ales credinţa... religia. Crezi în Dumnezeu?
BĂRBATUL: Sincer să fiu... nu ştiu! Nu-mi prea cunosc
trecutul...
CEFERISTUL (scriind): Nu este decis în existenţa unei
fiinte supreme (Bărbatului). Aveţi şanse să intraţi în posesia
actelor, acum. Poftiţi o parte din ele! (îi înmânează nişte
hârtii) Veţi vedea acolo că aveţi o soţie, pe numele ei de
fată, Agnes, trei copii...
BĂRBATUL (le ia mecanic): ...?!
CEFERISTUL: ...Doriţi şi o diplomă de studii?
BĂRBATUL: Dar, am una!
CEFERISTUL: Arătaţi-o!
BĂRBATUL (incurcat): Păi... nu o am la mine! Este, cu
cartea de muncă, la firma la care lucrez. Însă vă pot da
relaţii...
CEFERISTUL (acru): De poveşti sunt sătul până în gât!
(scoate o hârtie şi completează) Numele...
BĂRBATUL: Xenozackis.
CEFERISTUL: Prenumele...
BĂRBATUL: Michael.
CEFERISTUL (ridicând capul): În franceză sau engleză?
BĂRBATUL: Nu ştiu!
CEFERISTUL: Vă scriu, atunci, din oficiu: rusă. Vârsta...
BĂRBATUL: În jur de patruzeci.
CEFERISTUL: O dată exactă! Uitaţi-vă în acte, ce dracu’!
BĂRBATUL (citind cu uimire; putin speriat): Douăzeci
iunie, şi am cincizeci şi unu de ani!?!
CEFERISTUL (silabic): Douăzeci iunie, o mie...
BĂRBATUL: Domnule, din câte ţin minte, m-am născut
iarna!

CEFERISTUL (răstit): Asta este o revoltă asupra
autorităţii statului.
La strigătele Ceferistului intră doi soldaţi echipaţi cu
puşti şi bâte.
PRIMUL SOLDAT: Aveţi nevoie de ajutor? (Ceferistul le
face semn să plece. Cei doi ies)
CEFERISTUL (mai domolit): Dacă aşa spune statul...
aşa trebuie să fie! Numele părinţilor...
BĂRBATUL: Evita.
CEFERISTUL: Daa... şi?
BĂRBATUL: Tatăl este dat dispărut.
CEFERISTUL (semnează): Poftiţi diploma de inginer
metalurg!
BĂRBATUL: Imposibil!
CEFERISTUL: De ce?
BĂRBATUL: Eu am absolvit o şcoală economică. Sunt
contabil.
CEFERISTUL: Îmi pare rău, programul cu publicul s-a
terminat! (se ridică şi iese)
BĂRBATUL: Acum, pot pleca?
VOCEA CEFERISTULUI: Dacă aveţi toate actele în
regulă...
BĂRBATUL: Acum le am!
VOCEA CEFERISTULUI: Poftiţi pe peronul patru.
BĂRBATUL: Ce tren pleacă de la linia patru?
VOCEA CEFERISTULUI: Cehoslovacia!
BĂRBATUL: Eu nu locuiesc acolo! Şi, în al doilea rând,
nu vreau să mă întorc!
VOCEA CEFERISTULUI: Spune mersi şi pentru asta!
Grăbiţi-vă (reapare curăţând plăcuţa cu “Glasgow”) cât
mai aveţi timp! E ultimul tren către Cehoslovacia. Următorul
este spre Iugoslavia. Şi acolo aveţi de ales din mai multe
ţărişoare... Hai!
Ceferistul agită bastonul cu privirea în zare
împingându-l pe Bărbat spre culise. Acesta iese. Se aude
sosirea unui tren, iar vizibilitatea alternează rapid: luminăîntuneric. La sfârşit se luminează brusc.
Bărbatul apare într-un plan îndepărtat pe un alt peron.
Ceferistul stă confortabil la biroul său. Fumează.
BĂRBATUL: Aici este Cehoslovacia?
Intră Regizorul îmbrăcat în uniformă militară, cu
mustaţă groasă şi stufoasă. I se va spune Colonelul.
COLONELUL: Sunt ofiţer în armata precis colorată. Şi
ordonată. Armata octombristă! Mi se spune Colonelul.
(aşază valizele din lemn jos, şi prinde într-un cui o plăcuţă
cu “Siberia”) Bag seama că nu eşti de prin zonă...
Dumneata?
BĂRBATUL: Vin din Glasgow... Anglia.
COLONELUL: Aha! (îl măsoară din ochi; îi vorbeşte
printre dinţi) Aha... Mm... deci eşti vestic!
BĂRBATUL: În nici un caz! Sunt estic, dar acolo m-am
mutat. De mic îmi plăcea vestul.
COLONELUL: Aha... Cu ce va ocupaţi?
BĂRBATUL: Inginer. De fapt contabil.

COLONELUL: Burghez!
BĂRBATUL: Eu nu...
COLONELUL: Valizele sunt ale dumitale! (îi prinde în
piept steaua lui David) Aşa! Acum te pot recunoaşte
oricând. (iese)
BĂRBATUL (încurcat, nepricepând nimic din ce i se
întâmplă, tace pentru un moment; zărindu-l pe Ceferist):
Pst, pst! Domnule!
CEFERISTUL (se întoarce spre el): Aţi ajuns?
Bărbatul încearcă să ajungă pe celălalt peron, însă este
împiedicat de mulţi oameni ce trec în mare viteză de la
stânga la dreapta şi invers.
BĂRBATUL: Aici, sigur este Cehoslovacia?
CEFERISTUL: Opriţi-vă! Să nu vă curentaţi! Şinele sunt
pline de microfoane şi de curent electric. Cum a
fost drumul?
Vorbesc din ce în ce mai tare, ajungând, la sfârşit,
să ţipe.
BĂRBATUL: Vorbiţi mai tare, nu vă aud!
CEFERISTUL: Am citit prin ziare că este cam greu pe
acolo... Războaie...
BĂRBATUL: Pe unde aş putea trece dincolo? Nu sunt
dispus să risc!
CEFERISTUL: Nu vă aud?
BĂRBATUL: Umblă zvonul că unii se pot întoarce cu
ajutorul peronului dumitale.
CEFERISTUL: Ce aţi înţeles?
BĂRBATUL: Veniţi mai spre lumină!
Ceferistul dispare încet-încet spre culise acoperit de
întuneric. Bărbatul se apropie puţin de peronul din faţă.
BĂRBATUL: Nu vă pot vedea! Ca cetăţean al ţării voastre
ne puteţi ajuta?
CEFERISTUL: Ce doriţi? O ţigară? Nu sunt fumător.
BĂRBATUL: Când vine trenul pentru Anglia, ori pentru
America? Nu contează unde, dar să mă ducă acasă!
CEFERISTUL: Pot să-ţi ofer un exemplar din play-boy.
Mă bucur că avem aceleaşi gusturi. (dispare complet în
întuneric; la fel şi plăcuţa cu “Glasgow”)
BĂRBATUL: Vorbiţi mai tare! Când spuneaţi că vine trenul
pentru Anglia? V-am spus că nu contează: poate fi chiar şi
pentru America, ori Canada... Franţa!
Pentru moment, linişte. Din culise se aud zgomote de
lanţuri şi lovituri de ciocan pe fier. Intră Colonelul urmat
de mulţi oameni cu valize de lemn, purtând steaua lui David
în piept.
COLONELUL: De aici pleacă doar trenuri spre Siberia.
BĂRBATUL: Siberia? Dar Anglia?!
COLONELUL: Este în drum... (tare) Nu mai există. A
dispărut, a luat foc... Aici, însă, veţi fi în siguranţă.
(îndreaptă revolverul către Bărbat) Ia-ţi, te rog, valizele şi
urmează-mă, tovarăşe!
BĂRBATUL i se supune. Convoiul - în şir indian - iese.
(va urma)
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În Germania răsăriteană
antebelică, sugestiv plasată
într -un décor cu nuanţe
apăsate de gri, un profesor de
ţară face o radiografie a
răului care capătă într-un mic
sat saxon nenumit o
consistenţă cvasipersonală.
Întrebarea care se pune mai
stringent în fiecare duminică
la predică nu se referă la
persoana autorului, cât mai
degrabă la motivele care îl
determină să reacţioneze
astfel. Nimic mai mult decât o atitudine aparent
creştinească, dorind a pedepsi păcatul şi nu pe cel păcătos.
Prin urmare, de-a lungul istorisirii, spectatorul recunoaşte
cauzele răului rezidând în primul rând în mentalitatea rigidă
protestantă şi în tot ceea ce decurge din ea: respectarea
unei moralităţi de fier, a rânduielilor sociale binestabilite
şi condamnarea oricărei fărădelegi, oricât de mică
ar fi aceasta.
Asemenea decorului sărăcăcios din Dogville,
acţiunea narată în tuşe de gri vrea să minimalizeze
concreteţea unui loc anume. Satul este însăşi Germania,
iar personajele prezentate sunt înseşi tipologiile descoperite
în lumea saxonă de la începutul secolului. Personajele
adulte nu sunt, din acest motiv, numite. Ele sunt doar
pastorul, îngrijitoarea, baronul, ţăranul lucrător, învăţătorul,
bona, iar la umbra anonimităţii lor şi a definiţiilor rigide
ale acestor funcţiuni, naratorul întrevede putreziciunea
unui măr de mult prea multă vreme bolnav. Revenit
dintr-o lungă peroadă de convalescenţă, cauzată de un
accident suspect, doctorul satului nutreşte în ascuns şi în
cele din urmă abuzează de propria fiică, fără a pregeta
să-şi umilească amanta în persoana unei bone cu un copil
bolnav. Ţăranul care se simte nedreptăţit, distruge cu o
răutate înainte mocnită culturile stăpânului. Acţiunile ostile
sunt prezente la orice pas, ascunzând o tensiune ce
mocnise îndelung. Însă putreziciunea morală nu se opreşte
în lumea anonimă a oamenilor maturi, ci e adânc
înrădăcinată în mintea şi jocurile copiilor, care în urma
unor pedepse umilitoare, mocnesc la rândul lor o ură care
umflă imensul gol căscat în conştiinţă.
După o reţetă puritană cu accente din teologia
medievală, pastorul îi pedepseşte dublu pe doi dintre copiii
săi, o dată material, prin aplicarea corecţiei clasice, iar a
doua oară spiritual, obligându-i să poarte o bandă albă în
jurul braţului: ea trebuie să le amintească de inocenţa
pierdută, aidoma frunzelor de smochin pe care Adam şi
Eva le-au purtat ca semn al pierderii inocenţei paradisiace.
Vina păcatului aduce astfel satisfacţia celui lezat, nimeni

altul decât însuşi Dumnezeul foarte legal al Vestului şi, în
cele din urmă “pata morală” îndepărtată, îndepărtarea
simbolului damnării este nimnic altceva decât mântuirea.
Banda dispare, dar răzbunarea moralităţii de faţadă nu
întârzie: fiica pastorului ucide cu sânge rece pasărea din
colivia tatălui, iar visul ei profetic legat de mutilarea
copilului cu handicap al îngrijitoarei este mai mult
decât suspectă.
În acest décor din ce în ce mai tensionat, doar
dragostea sfioasă dintre învăţătorul satului şi bona copiilor
baronesei pare să aducă o pată de culoare, însă în cele
din urmă şi aceasta este numai o tuşă pronunţată în
fotografia bicoloră. Chiar şi dragostea cea mai pură
eşuează într-un final, pentru că puritatea e o iluzie.
Criticii filmului laureat cu Palme d’Or anul acesta la
Cannes văd producţia regizorului Michael Hainecke ca
pe o parabolă-profeţie despre trecut. Subtitlul filmului,
eine deutsche Kindergeschichte, “o istorie germană a
copilăriei”, susţine tocmai aceste remarci. Copiii satului,
suspecţi în cele din urmă în ochii privitorului peliculei,
sunt generaţia care va da naştere monstrului naţional
socialist, la numai un deceniu după prima conflagraţie
mondială. Istoria germană a copilăriei este mai degrabă
istoria unei copilării germane, supuse rigidităţii morale fără
fond a puritanismului de la sfârşitul modernităţii, care
căuta perfecţiunea maşinală a omului şi progresul material
ca urmare a unei discipline de fier. La sfârşitul filmului,
sugestiv îngrijitoarea îşi lasă copilul, rodul diform al unei
relaţii tăinuite şi mutilat a doua oară de monstrul
personificat undeva în pădurea de lângă sat şi fuge în
oraş pe singura bicicletă care lega comunitatea patriarhală
de restul lumii civilizate. Totul face referire cu siguranţă
la izgonirea şi masacrarea populaţiei evreieşti în perioada
nazistă, văzută şi ea pe atunci drept rodul unei relaţii
imorale a naţiunii germane cu spiritul afacerist, pus pe
seama unei „rase inferioare“, atât moral, cât şi fizic.
Tensiunea de la începutul filmului nu se estompează
nici de-a lungul naraţiunii, nici la sfârşit, pentru că însuşi
filmul nu are sfârşit: el este ca şi istoria unei naţiuni,
aşteptând o desfăşurare de multe ori lipsită de învăţăminte
etice şi schimbări ale moravurilor. Tocmai această
monotonie a informaţiilor prezentate dezlânat, fără
perspective, fără cea mai mică aluzie la un happy-ending
american, face din „Banderola albă“ o capodoperă a
cinematografiei europene.

Spectacole de licenţă…
- aproape cronica De ceva timp, în conştiinţa iubitorilor fenomenului
teatral din Galaţi, se asociază luna iunie şi cu altceva, nu
doar cu cireşele expuse indecent pe tarabele pieţelor; de
7 ani, luna lui Cireş Vodă vine cu spectacolele de licenţă
ale absolvenţilor secţiei de teatru a Facultăţii de Arte din
oraş.
Încet, încet, spectacolele susţinute de studenţii din
anii terminali se transformă în adevărate evenimente
culturale.
De-a lungul perioadei care a trecut de la absolvirea
primei serii de actori ai specializării de teatru, am urmărit
câteva spectacole notabile: de la un „Emigranţii” şi
„Ultima oră”, la „Stele pe cerul dimineţii” şi „Stă să plouă”
sau „Streap-tease”, puse în scenă de profesorii Adriana
Popovici, Mircea Gheorghiu şi Radu Gabriel.
Anul acesta a fost rândul studenţilor absolvenţi din
promoţia 2007-2010 să îşi propună spectacolele de licenţă.
Două la număr, aceste spectacole au abordat
perioada interbelică românească – „Steaua fără nume”
de M.Sebastian şi o piesă din dramaturgia contemporană
americană, „Some girl(s)” de Neil LaBute, prezentate în
două locuri diferite: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” şi
sala studio a Facultăţii de Arte.
Două distribuţii diferite, cu un numitor comun: Radu
Horghidan, care construieşte două caractere diferite cel al Profesorului Marin Miroiu din comedia amară a lui
Sebastian şi cel al viitorului soţ din „Some girl(s)”, Guy.
Trebuie să spun şi ceva despre cei doi profesori
îndrumători, care au arătat că au ochi şi că pot profita la
maximum de potenţialul uman pe care l-au avut la
îndemână. Dacă pe Mircea Gheorghiu îl cunoşteam din
piesele montate în anii anteriori, „Emigranţii” şi „Stele pe
cerul dimineţii”, spectacole excelente dealtfel, surpriza
pentru noi vine de la doctorandul Didi Cujbă, asistentul
lui M.Gheorghiu, care a lucrat efectiv cu studenţii, şlefuind
mişcarea şi finisând lucrurile de amănunt, de care ambele
piese nu duc lipsa.
Într-o discuţie cu D.Cujbă, despre laboratorul de
creaţie al celor două piese, acesta ne-a vorbit despre
dificultăţile întâlnite la elaborarea spectacolului, despre
faptul că s-a ţinut cont de profilul viitorilor actori, distribuţia
fiind făcută pe „emploie”, despre perioadele de repetiţie,
despre muncă, muncă şi iar muncă.
Rezultatul acestei colaborări?
Două spectacole cinstite, oneste, proaspete, care ar
face reţetă bună în repertoriul care este cum este al
dramaticului gălăţean şi niste actori, pe care, sunt sigur, îi
vom regăsi pe afişele teatrelor din ţară.
„Steaua fără nume”, una dintre cele mai jucate piese
de teatru româneşti, propune spectatorilor deprăfuirea!
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Rolurile scurte, nu mici, sunt puse în valoare: şeful gării,
propus de Desiş Răzvan, e plin de energie - o energie
brută, care valorifică la maximum comicul de limbaj.Alex
Epure, simplu, sincer, stârneşte de mai multe ori râsul în
hohote în rolul ţăranului.Avem şi o domnisoară Cucu de
tip clasic, în interpretarea plină de forţă dar şi dezinvoltură
a Rodicăi Panu. La aceasta se simte siguranţa, obişnuinţa
cu scena.Dana Răducănescu are un rol bine susţinut în
„Eleva”, construit pe un singur element, plânsul. Reuşeşte
să obţină ceea ce îşi propune: râsul sălii! În rolul lui Pascu,
Adrian Tofei.Mona şi Miroiu, personajele cheie ale
spectacolului, sunt excelent interpretate de Adina
Tăşchină şi Radu Horghidan.
Mona intră „foarte sus”, dar reuşeşte să menţină
situaţia. Replicile celor doi sunt mereu peste cele
anterioare, ceea ce duce la un ritm alert al piesei şi, de
ce nu, la spontaneitate.
Al doilea spectacol, „Some girl(s)” propune un alt
gen de text; toate personajele sunt principale. Lucrul
acesta permite să cunoaştem mai bine actorii, să le
cunoaştem limitele.
În ordinea intrării în scenă, R.HORGHIDAN,
ALEXANDRA ZAMFIR, MARIA MIRON, ELENA
ANGHEL îşi dau examenul de absolvire într-o piesă cu
personaje construite pe forţă.
Bine jucate, foarte expresive, dar uneori nesusţinute
de voce, personajele seamănă cu cele dintr-un Decameron
contemporan, teatru în teatru, cu rama situată într-o
cameră de hotel. Iarăşi două personaje care impresionează
fie prin forţă, fie prin cinism: Lindsy, interpretă ELENA
ANGHEL, şi Guy, RADU HORGHIDAN. Poate puţin
inegal cel de-al doilea, în reprezentaţia văzută.
Alexandra Zamfir, sigură dar nesusţinută de voce şi
Maria Miron completează în mod fericit o distribuţie
reuşită, într-un spectacol bun.
Două spectacole diferite, nişte viitori actori care vor
să spună ceva, şi două seri cu gust de dulceaţă de cireşe
amare, din cămara copilăriei...

Gabriel Gherbăluţă

Anamaria Cheşcu

Controverse memorandiste
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După realizarea compromisului austro-ungar din 1867
situaţia românilor de peste munţi a devenit din ce în ce
mai dificilă, ceea ce a dus la apariţia unui val de nemulţumiri
în rândul acestora. Văzându-şi încălcate cele mai
elementare drepturi, românii din Transilvania au hotărât
să înainteze Curţii de la Viena un memorandum în care să
arate punctul de vedere românesc în problema
naţionalităţilor din cadrul monarhiei bicefale.
Conceput ca un act virulent de acuzare a dualismului,
mai exact a regimului de cruntă exploatare la care erau
supuşi românii, Memorandumul este înaintat Curţii vieneze,
care respinge şi îl trimite Curţii de la Budapesta. Aceasta le
va înscena memorandiştilor (Ioan Raţiu, Vasile Lucaciu,
Eugen Brote etc.) un simulacru de proces de pe urma
căruia s-au ales cu ani buni de închisoare. Atitudinea
Budapestei a indignat întreaga Europă, care a considerat
acest proces o monstruoasă dramă judiciară. Mari condeie
s-au angajat în apărarea memorandiştilor (George
Clemanceau, lord Edmond Fitzmaurice, Henri Rochefort
etc.), toate aceste adeziuni fiind adunate în culegerea Voci
latine. De la fraţi la fraţi.
Publicarea acestui volum, operă monumentală a lui
V. A. Urechia, a stârnit indignarea cercurilor maghiare care
nu s-au dat în lături în a-i aduce injurii în paginile
publicaţiilor naţionaliste. Dacă până acum s-a vorbit despre
manifestările pro-memorandiste, cred că e necesar să
trecem în tabăra cealaltă şi să vedem ce-i supăra pe
maghiari.
În mod surprinzător, propaganda maghiară s-a bazat
pe un compatriot de-al nostru, profesorul clujean Moldovan
Gergely, care „a avut grijă” de imaginea memorandiştilor1.
V.A. Urechia nu a fost uitat, el fiind în centrul atenţiei.
Pentru el, acţiunea memorandiştilor era lipsită de sens,
deoarece românii din Transilvania trăiau chiar mai bine
decât cei din regat, iar informaţiile publicate în presa străină
erau în mod sigur defăimătoare şi neconforme cu realitatea.
„Bine intenţionat”, acesta s-a oferit să arate opiniei
publice în ce a constat „de fapt” chestiunea transilvăneană.
Dacă pe tot parcursul evului mediu românii s-au aflat sub
puterea aristocraţiei feudale, care considera că „a fi olah
înseamnă a fi sclav”, la 1848 aceştia au avut ocazia să
colaboreze cu maghiarii, dar Austria i-a aţâţat pe români şi
celelalte naţionalităţi din cadrul imperiului împotriva
„autenticilor purtători ai idealurilor de libertate”2, maghiarii.
Aceştia din urmă au fost victimele neîncrederii şi urii
românilor fără a avea vreo vină. Din fericire, în acest articol
autorul recunoaşte că, după 1867, românii au fost supuşi
unei politici de maghiarizare forţată, dar această situaţie ar
fi putut fi remediată şi fără intervenţia disperată a
memorandiştilor la Viena.
În contradicţie cu celelalte pamflete, în care elogia în
mod deplin naţiunea maghiară, în „Românii şi ungurii”
autorul face un amplu rechizitoriu aristocraţiei maghiare
din Transilvania care ocupase în mod abuziv toate funcţiile

din aparatul de stat şi administrativ. Cu toate acestea, el
consideră că singura naţiune care dorea cu adevărat
menţinerea dualismului era cea maghiară, de aceea era
necesar ca ea să ţină în mână frâiele puterii, în caz contrar
imperiul fiind ameninţat cu distrugerea.
Principalul vinovat de prăpastia creată între maghiari şi
memorandişti era V. A. Urechia, care-şi băga nasul în treburile
interne ale Ungariei3. Pentru a-l mai domoli, acesta îi va
adresa preşedintelui Ligii Culturale douăsprezece scrisori
deschise, în care îl prezenta în termeni mai puţin academici.
Principalul său reproş era acela că în loc să stimuleze
interesul tinerilor pentru ştiinţă şi artă, acesta îi instigă la
acte de violenţă.
Un exemplu ar fi Congresul de la Constanţa, despre
care compatriotul nostru scria: „În spatele Congresului s-a
simţit planând spiritul dumneavoastră. Influenţa Ligii s-a
manifestat în toate actele Congresului, un trist spectacol
nemaiîntâlnit, în care fiecare membru se răsucea în ieşiri de
crize epileptice”4. Postura sa de şef al Ligii nu era cu nimic
justificată, mai ales că acesta îi corupsese pe intelectualii
români fin Transilvania cu sume mari de bani pentru a-i
atrage în acţiuni.
În timp ce naţiunea maghiară promova progresul
cultural, Urechia inducea opinia publică în eroare cu declaraţii
de tipul „noi nu urmărim ruperea Transilvaniei de Ungaria”.
De asemenea, acesta nu a ezitat să smulgă informaţii de la
personalităţi marcante ale vremii. Numai prin aceste „hărţuieli
repetate” a reuşit Urechia să-şi publice mult lăudatul volum
care cuprindea declaraţiile „unor victime derutate ale Ligii”.
După numeroasele critici aduse lui Urechia, autorul şia îndreptat atenţia asupra regelui Carol, care era acuzat de
faptul că s-a lăsat prins în mrejele Ligii. Mai condamnat
decât acesta era însă Academia Română, care luase apărarea
memorandiştilor invocând trecutul glorios al românilor. Acest
trecut, în opinia sa, se rezuma doar la luptele interne ale
boierimii pentru scaunul domnesc. Ştefan nu merita
calificativul de cel Mare, deoarece era ca un tigru însetat de
sânge, în timp ce Mihai căpătase porecla de Viteazul doar
datorită ostaşilor săi5. Mai mult decât atât, Academia Română
nu avea motive de îngrijorare deoarece „în statul ungar
românii reprezentau o naţionalitate care se bucura de toate
drepturile”, iar atacurile acestei instituţii erau nefondate.
Infamul popă Lucaciu, mizerabilul Urechia, maleabilul
Carol I, toţi erau vinovaţi de drama Ungariei, singura victimă
în acest complot înscenat. Despre Urechia afirma: „Eu mă
întreb, domnule, de ce presa şi opinia publică din România
fac dintr-un mizerabil care-şi permite să calomnieze o ţară
străină într-un mod atât de oribil, patria română … Eu cred
că dumneavoastră i-aţi instigat”6. Toate manifestările din
oraşele României şi Transilvaniei erau înscenări regizate de
către marele mincinos Urechia. Eforturile sale
propagandistice au fost răsplătite de către deputatul Horwath
Gyula, care l-a considerat singurul intelectual român care a

luat partea maghiarilor. Cât de intelectual a fost e uşor de
apreciat.
Cazul profesorului Gergely nu a fost singular însă. Pe
lângă multitudinea de articole englezeşti solidare cu
transilvănenii există şi o serie de afirmaţii aberante care au
purtat semnătura englezoaicei Juliette Adam7. La fel ca şi
„compatriotul nostru “, aceasta considera că din momentul
în care Ungaria s-a alipit Austriei şi-a pierdut independenţa,
iar Viena „a muncit” din răsputeri la dezagregarea
dualismului. Cei care guvernau îşi astupau urechile şi nu
auzeau suspinele a 20 de milioane de oameni care doreau
aceleaşi drepturi ca şi ale celor câteva de milioane de oameni
care stăpâneau. „Centralismul german de la Viena s-a mutat
la Budapesta şi a distrus în loc să reformeze acea politică a
ideilor pe care toate instituţiile liberale şi autonome ale
Ungariei au cerut-o”8.
Simpatia sa profundă pentru maghiari se datora lui
Kossuth, care prevăzuse micile naţiuni nemaghiare mergând
către independenţă, de aceea a şi lăsat moştenire fiilor săi
marea cauză a libertăţii. Că nu a reuşit să realizeze acest
lucru s-a datorat Austriei, care din 1867 a devenit
„concubina” destinelor sale şi a subordonat toate instituţiile
maghiare.
Autoarea compara regimul austriac cu o mangustă ce
devora libertatea celorlalte naţionalităţi. În opinia sa dacă
Ungaria ar fi fost liberă, ea ar fi asigurat libertatea celorlalte
naţiuni. Mai mult decât atât, era necesară o alianţă românomaghiară care să bareze drumul marelui duşman de la Est
- Rusia, dar şi celor doi duşmani din Occident, Germania
şi Anglia. Guvernarea lui Carol de Hohenzollern venea să
confirme filo-germanismul României, mai ales după
semnarea tratatului cu Tripla Alianţă.
Afirmaţiile sale radicale nu se opresc însă aici, ea
întrebându-se dacă rolul Ungariei a fost cel de soră iubită
pentru celelalte naţionalităţi din cadrul Imperiului. Pentru
memorandişti a fost într-adevăr o soră iubită care le-a
administrat, din iubire, între 3 şi 5 ani de închisoare. În
finalul acestui articol, autoarea îşi exprimă convingerea că
dualismul s-a dovedit un fiasco total. „Dualismul a apropiat
Viena de germanism şi a îndepărtat Budapesta de slavi”9.
Rolul Ungariei în pactul dualist era cel de soră pacificatoare
şi de santinelă între Orient şi Occident.
Note:
1

Sándor János, comitele suprem al Comitatului Târnava-Mică,
apreciind scrierile sale, a cerut guvernului ca pe lângă revista „Ungaria”
să mai apară un alt ziar „pătruns de spirit” pro-maghiar.
2
„L’ Epoque“, nr. 13, iulie, în Biblioteca V.A. Urechia,
Articole din presa străină referitoare la Memorandum.
3
Ibidem.4 Ibidem.
5
Autorul combate şi teza daco-românismului,
considerându-i toleraţi pe transilvăneni.
6
Ibidem.
7
„Gaulois“, 11 august 1895, în Biblioteca V.A. Urechia
, fond cit.
8
Ibidem.
9
Ibidem.

Regulamentul Concursului
Naţional de Creaţie
a piesei de teatru într-un act
Mihail Sorbul,
ediţia a VII-a,
5 - 7 noiembrie 2010
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în
colaborare cu Primăria Săveni, organizează,
în perioada 5-7 noiembrie 2010, cea de a VIIa ediţie a Concursului Naţional de Creaţie a
Piesei de Teatru într-un act Mihail Sorbul.
La concurs pot participa dramaturgi
români contemporani, membri sau nu ai
uniunilor de creaţie, fără limită de vârstă, cu
o piesă de teatru într-un act, care să nu
depăşească maximum 20 pagini listate la corp
12 , la 2 rânduri.
Organizatorii nu impun concurenţilor
nici o tematică.
Lucrările dactilografiate sau listate
vor fi trimise în 3 ( trei) exemplare, semnate
cu un motto, acelaşi motto fiind menţionat şi
pe un plic închis în care vor fi incluse datele
autorului şi adresa, telefon, e-mail, pe adresa
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
Str. Unirii 10, Botoşani, până la data de 5
octombrie 2010.
Un juriu format din personalităţi
marcante ale culturii române va acorda
următoarele premii :
- Premiul I 2.500 lei
- Premiul II 2.000 lei
- Premiul III 1.000 lei
- Premiul special - 500 lei
Juriul are latitudinea de a redistribui
sau diminua valoarea premiilor.
Relaţii la telefon 0231 536322.
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BISERICA
„SFÂNTUL GHEORGHE”
DIN IVEŞTI (III)

Să râdem cu...
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Daniel-François-Esprit Auber!
(1782 - 1871)
„Într-o seară, un vechi prieten al compozitorului
francez Auber, coborând scara Operei din Paris,
împreună cu maestrul, îi spunea acestuia:
- Ei, prietene, îmbătrânim, îmbătrânim.
- Ce vrei, dragul meu? i-a răspuns
compozitorul. Trebuie să ne resemnăm. Este, se
pare, singurul mijloc prin care putem ajunge să trăim
mai mult.”
***
Auber, compozitorul operelor „Muta din
Portici”şi „Fra Diavolo”, aflate încă şi azi în
repertoriul teatrelor muzicale de pe glob, lua masa
într-o seară la un amic.
La un moment dat, el descoperi în cupa sa de
vin un fir de păr alb.
- În sfârşit, m-am convins şi eu că vinul
dumitale e bătrân, zise el cu bonomie.”
***
„Se pare că Auber a fost dotat cu un deoesbit
spirit autocritic, pentru că iată ce i-a mărturisit odată
unui prieten:
- Mi-e cu neputinţă să-mi ascult propriile
opere. Dacă aş asculta una singură, sunt convins că
m-aş lăsa pe veci de muzică!”
Culese de Vasile Plăcintă

În partea de sus a pridvorului, în dreapta şi stânga,
sunt pictate două pilde: Fiul risipitor şi Vameşul şi
fariseul, unite de plafon cu o boltă înstelată. Din pridvor,
în dreapta, se poate pătrunde într-un spaţiu pentru pangar,
unde sunt pictaţi Sf. Constantin şi Elena, iar în stânga
este amplasată scara de acces în turlele care adăpostesc
clopotele.
După ce trecem de pridvorul închis, intrăm în
pronaos, care are o formă aproape pătrată, cu un tavan
deosebit, alcătuit din 9 casete pătrate. În caseta centrală
este pictată Sf. Treime, înconjurată de patru casete, în
cruce, cu simbolul ochiului în triunghi, al lui Dumnezeu
Atotţiitorul. În casetele din colţuri sunt scene din
activitatea publică a Mântuitorului. În prezent, pereţii
pronaosului sunt pictaţi astfel:
- În dreapta, pe peretele de sub cafas, locul
tradiţional al ctitorilor, este pictat Gen. de Divizie Nicolae
Şova care dăruieşte simbolic sfiinţilor purtători de biruinţe,
Sf. Gheorghe şi Sf. Nicolae, biserica al căror hram îl
poartă.
- În stânga, tot pe peretele votiv, pictorul a
reprezentat doi îngeri în mărime naturală, care ţin o
coroană, în semn de slavă, deasupra unei cruci dintr-un
cimitir de Eroi, unde crucile sunt acoperite cu o cască
militară.
Deasupra uşii de intrare, în pronaos, stă scris o a
doua pisanie în care este pomenit ctitorul, Generalul
Nicolae Şova, arhitectul Epaminonda Ciurapciu, pictorul
Ionel Iacobescu, credinciosul părinte Alexandru Cristea
şi parohul bisericii, Ioan Guguianu.
Balustrada cafasului este din lemn masiv, în care
sunt decupate 8 „cruci cu tălpi” cu laturile egale.
Pe peretele lateral drept, între ferestre, sunt
reprezentaţi Sf. Antonie, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava,
Sf. Filofteia şi Sf. Ecaterina. Pe partea stângă sunt
reprezentaţi Sf. Stelian, Sf. Paraschiva, Sf.Veronica, Sf.
Varvara.
Tot în pronaos, pe pereţii laterali, deasupra
ferestrelor, sunt reprezentate în mărime naturală: la nord
„Coborârea de pe Cruce”, la sud „ Predica de pe munte”.
Dacă privim cu atenţie fotografiile din interiorul
bisericii, aşa cum arătau în 1943, putem constata
modificările făcute ulterior, prin repictarea bisericii, în
1969 ( pictor Teodor Ganea) şi 2001 ( pictor Vasile
Popescu ). Aceştia au făcut multe modificări şi adăugiri,
doar picturile tematice rămânând la fel.
În locul sfinţilor de pe pereţii laterali din pronaos,
iniţial, pictorul Iacobescu a împodobit acest spaţiu cu un
“covor” de cruci greceşti (militare) încadrate în cercuri,

care simbolizau decoraţiile care ar fi trebuit să le
primească fiecare dintre eroii căzuţi la datorie. Pe brâul
de sub ferestre era pictată o pânză albă, prinsă în falduri,
pe care era reprezentată din loc în loc, crucea de tip
irlandeză cu braţele egale, terminate cu o frunză de trifoi.
Acum crucile sunt înlocuite cu flori cu patru petale.
Putem concluziona faptul că atât în exterior, prin
medalioane, cât şi în interior, la cafas, draperii, pereţii de
sub ferestrele din pronaos, era reprezentată crucea
grecească cu laturi egale adoptată de armată pe decoraţii
şi pe veşmintele bisericeşti purtate de preoţii militari.
Arcada car e separă pronaosul de naos are
reprezentaţi, de la dreapta la stânga pe Iisus Hristos, Sf.
Arhanghel Gavril, Sf. Nichita, Maica Domnului,
Mucenicul Leon, Arhanghelul Mihail şi Maica Domnului
cu pruncul. Sfiinţii din mijloc sunt pictaţi în medalioane,
fiind înconjuraţi de o frumoasă ornamentaţie. În pictura
originală erau numai 2 icoane laterale, arcada fiind
decorată cu ornamentaţii florale, medalioanele cu ceilalţi
sfinţi fiind adăugate ulterior.
Naosul include două abside laterale, iar altarul este
amplasat într-o absidă semicirculară.
În partea dreaptă a naosului, între ferestre, sunt
reprezentaţi: Sf. Victor, Sf. Teodor, Sf. Mina şi Sf.
Gheorghe, care nu este reprezentat conform tradiţiei,
călare pe un cal alb.
În partea stângă sunt pictaţi: Sf. Procopie, Sf. Teodor
Tiron, Sf. Eustaţiu şi Sf. Dimitrie.
Pe bolta înstelată a altarului, se află pictată Maica
Domnului cu Sfântul Prunc în braţe, iar absidele care
dau măreţie naosului au reprezentate: Icoana Învierii
Domnului şi Naşterea lui Iisus.
Picturile de la baza turlei celei mari, inspirate după
canoanele creştine, redau patimile Mântuitorului, începând
cu Domnul Hristos, care se roagă în grădina Ghetsimani,
vânzarea lui Iuda, calvarul şi răstignirea pe cruce. Pictura
făcută în pantocratorul din turlă reprezintă pe Fiul
Domnului, binecuvântând. La baza turlei este
reprezentată liturghia îngerilor.
În partea de sus, reţin atenţia cele cinci cadre de
inspiraţie divină care reprezintă scene din viaţa
Mântuitorului. În alte patru cadrane sunt redaţi cei patru
mari evanghelişti ai religiei creştine. Toate sunt încadrate
cu chenare şi rozete decorative.
Catapeteasma din lemn are toate icoanele
îmbrăcate în argint: Maica Domnului, Iisus Hristos, Sf.
Spiridon, Sf. Ioan Botezătorul şi Sfiinţii Arhangheli, Cina
cea de Taină, Sf. Maramă, cei 12 Apostoli şi 12 icoane
Prasnicale.
Sfânta Masă cu Evanghelia, Chivotul, Crucea şi
policandrele sunt din argint, frumos lucrate din perioada
când s-a sfinţit biserica. Mai sunt şi alte crucifixuri, pocale,
sfeşnice, icoane vechi care au rămas de la vechea
biserică, ctitorită de Panaite Balş.

Cripta funerară a boierilor Balş - Gropniţa
În partea dreaptă a bisericii, din exterior, se vede uşa
de acces în cripta funerară a ctitorilor din familia boierilor
Balş, care a fost păstrată intactă la reconstrucţia din 1943
şi inclusă în fundaţia solidă. Aici sunt înmormântaţi urmaşii
postelnicului Panaite Balş. În centru, pe o placă de marmură,
apare heraldica familiei Balş.
Această criptă, destul de încăpătoare, adăposteşte
astăzi un mic muzeu, unde sunt păstrate mai multe obiecte
vechi religioase, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop
al Dunării de Jos, Dr. Casian Crăciun. Amintim trusa de
împărtăşanie a unui preot militar; o cutie din lemn de nuc,
cu mâner, în care se ţineau trei sticluţe, una cu vin, una cu
mir de la Sfantul Maslu si una cu împărtăşania. Atrag atenţia
şi câteva cruci greceşti (militare) brodate, care se prindeau
pe veşmintele preoţilor militari.
O dată terminată construcţia, la 19 septembrie 1943,
(în termen record de 15 luni), cu capetele plecate, în dangăt
de clopote şi fum de tămâie, sfânta slujbă a fost oficiată de:
P.S Dr. Partenie Ciopron- Episcopul Armatei, înconjurat
de alţi doi episcopi; P.S Grigore Leu şi P.S. Policarp
Moruşca. Din partea guvernului au fost prezenţi prof. Ioan
Petrovici, Ministrul Culturii şi al Cultelor şi Petre Strihan,
Ministru Subsecretar de Stat la Interne. Generalul Şova,
care la acea dată era Ministru Subsecretar de Stat la Marină,
spunea în discursul lui, referindu-se la biserica ctitorită la
Iveşti; „...aceasta nu este numai un falnic locaş de
închinăciune, este un prinos de recunoştiinţă al camarazilor
supravieţuitori, pentru camarazii jertfiţi pe altarul
patriei...Aici vor învăţa copiii voştri şi urmaşii lor, că numai
popoarele care ştiu să moară atunci când ţara este în pericol,
numai acelea au dreptul la viaţă onorabilă”. ( în
Recunoştinţă eroilor Divizia I.Gardă, Col.Ştefan Opriş,
1943, pag. 56 )
În curte, în partea dreaptă a bisericii, se afla
mormântul pr. Alexandru Cristea care este străjuit de
un frumos bust, lucru inedit pentru biserica ortodoxă.
Postamentul este inscripţionat cu data naşterii 1870, şi
perioada cât a fost parohul bisericii din Tg. Iveşti, 18931942. Data când a decedat, 1949, ne sugerează nouă faptul
că el este cel care a salvat de la distrugere pisania şi plăcile
de marmură cu inscrisul celor 2100 de eroi.
În imediata apropiere a acestui monument este
amplasată o cruce din piatră, datată 1832, şi care are
sculptată în centru o cruce grecească care consfinţeşte
pentru eternitate menirea bisericii alături de armată.
Călătorind pe drumul dintre Galaţi şi Tecuci, complexul
arhitectonic al Bisericii Sf. Gheorghe din Târgul Iveştilor
atrage atenţia prin eleganţa lui. Valoarea istorică a acestui
locaş şi frumuseţea sa, justifică din plin introducerea lui pe
lista monumentelor istorice. Muzeul localităţii, deschis de
curând, în casa scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu,
amplasat în imediata apropiere a bisericii, aduce dovezi
despre istoria fascinantă a locurilor şi a oamenilor care au
trăit pe aceste meleaguri.

Radu Moţoc
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Ioan TODERIŢĂ
despre “O antologie a literaturii
gălăţene contemporane”

Carmen Racoviţă
Motto: Cele mai mari prostii ale noastre pot fi
foarte înţelepte (Ludwing Wittgenstein)
Născută la 10 ianuarie 1948,în Galaţi. Absolventă a
Universităţii”Alexandra Ioan Cuza”din Iaşi. Licenţiată
în filologie: engleză-română. Profesoară universitară la
„Dunărea de jos”, Galaţi.
A publicat: Curs de limba engleză - Culegeri de texte
interpretate, Articole de specialitate în Analele Universităţii
1997-2005. Coordonator de programe la Fundaţia de
creaţie Astralis, Galaţi, Fundaţia Renaşterea Agriculturii,
afiliată la AMCOR/Asociaţia Consultanţilor în
Management.Redactor la r evista Renaşterea
Socială.Debut, în Salonul literar „Anton Holban”, al
CCDJ, Galaţi.
A publicat:Xero X, carte de debut, la Editura
Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, în 2005, Zăludica, la Editura Fundaţiei Culturale Antares în 2008.
Scriitoare, poetă, eseistă postmodernistă. Poezia
epică se dezvoltă analitic „la sânge”, prin detalii „clar de
groteşti”, cu nădejde desenate în silogism:
„vezi x-ul ăsta? zise beţivul..., reprezintă o distanţă
de-a lungul căreia poţi găsi acea particulă infinitezimală
în buline. m ăsta, înseamnă masa electronului. h e
constanta universală a lui Planck. Litera E, de aici, indică
energia totală a particulei. U, pe cea potenţială.Astfel că
diferenţa E-U reprezintă energia cinetică pură...(Lino).
Şi tot astfel, batjocorit X-ul, eroarea, nedeterminarea,
ori
prea
epistemica
noastră
conştiinţă,
cunoaştere...intelectuală, înţeleaptă, doctrinară şi
...ambiguă, x-ul este un nimic, descris pe (ne)înţelesul
tuturor. Avertisment semnalat omului modern furat de
credinţe absurde, cibernetice, dar şi de un limbaj ştiinţific
denaturalizat.
Înşiruirea, secvenţa, Proezii, din Antologia literaturii
gălăţene, este astfel titularizată: Virginia, Lino, Feodor,
Murile, A Bebours.
Iată conversaţiile poetei cu personificările ei, eroice,
cotidiene Virginia: „Dintre toate orele unei săptămâni, care
sunt cele mai plăcute?...minutele între orele 8,45 şi 9

dimineaţa au farmecul lor sus d etot, la etajul doi, unde
stau eu razele soarelui ajung (la mine)...greu.”
Omul modern prins în claustra tri-dimensiune.
Feodor:”Dis de dimineaţă intrai prin cazărmi...Unii
îmi strângeau mâna...alţii îmi întorceau spatele- Idioţi!!
Idioţi!...tobe începu să bată şi ocnaşii porniră la lucru. În
creier-arsură”.
Conştiinţa prizonieratului cerebral
Murel:”Privi spre cimitir ...şi el privi spre ea. Văzu
că sub umbra aruncată de borul pălăriei maxilarul îi
devenise mai angular. Cu ani în urmă avusese faţa ovală
şi pură. Vocea, neasemuit de calmă, semăna cu cea a
bolnavilor fără speranţă”.
Autoportret aspru. Filosofie a perisabilităţii timpului
prins în...cimitir:
„Acest cimitir, spuse, este o dovadă că omul există,
dar s-ar putea ca pietrele de mormânt să fie doar o
închipuire panteistă a lui”.
Metoda detaliului analitic, uneori, alteori, lasă ludicul
să-şi meandreze silueta reflexiilor filo-logice distrugând
apolinicul şi ordonarea lui în sensul verbului poznaş, în
manieră zeflemitoare, dionisiacă.
„Ză-ludica”, este o dovadă a acestei construcţii
ludice, unde, în care, ludicul zănatec ţine în frâu şi umileşte
clasicul, tradiţia harpei armonioase. Cum o recunoaşte şi
poeta în A.Rebours:
„Versul său întretăiat de neverosimile cazuri/devenea
deosebit de abscons/cu clipe îndrăzneţe...Răsturna sonetul
cu coada în sus...Povestea sonetul împerechind numai
rime masculine...Vorbea aiurea, pedant, se folosea de un
limbaj telegrafic, abuza de suprimarea verbelor, n-o
interesa cuvântul bufant, dădea drumul la glume proaste,
de comis-voiajor altoit pe o cameristă”
Există o profunzime a acestui joc „de expresii funigei
şi versuri nomade amputate de rimă”. Cititorul o poate
(de)gusta ori nu. Carmen Racoiţă rămâne poeta
refelcţiilor migratorii, poeta gesticulaţiei vocabulelor
revoltate pe gânditorul grav, om de rând purtat prin lume
de întâia spontaneitate a cuvântării.
„Dom’ne nimic nu palpită...nimic nu e viu în aceste
poeme, doar mitologii imposibile, schelete ascunse în
gheaţă”.

Paul Sân-Petru
Motto: Eu nu-s credibil/ cât aş fi de eu:credibiltuşul / ce-a slujit Cuvântul (Paul Sân-Petru)
Născut în Galaţi, la 18 martie 1936. A trecut prin
flăcările învăţământului imediat- postbelic, de stimulare
a personalităţilor juvenile spre umanism, dar şi de pândă
a regimului stalinist în/pe sărmana „tinerime” liceală,
studenţească. A absolvit în 1967 Facultatea de medicină,
Bucureşti, specialitatea medicină generală. A profesat arta
lui Hypocrat în ţinuturile: Neamţ, Prahova, Dâmboviţa,

Moreni, Oancea, Vlădeşti, Cudalbi şi în infernul siderurgiei
româneşti CSG (1976-1994).
A debutat la Revista Viaţa Studenţească, redactor
Marin Sorescu, în 1962. În 1969, la Editura Espla, publică
volumul Urme.
În 1975, publică Poeme, la Ed.Eminescu; în 1976,
Pământ de bun venit, la Ed.Cartea Românească. În
1981, Cumpăna soarelui (Ed.Eminescu), Anotimp, în
1985, (Ed.Junimea, Ed. Usis-Bucureşti 2002), Mersul
pe fulger, în 2003 (Ed.Cartea Românească). În 2004,
La limita şansei - pr oză scur tă (Ed.Cartea
Românească). În 2005, Rugă pe harpă- compoziţii
muzicale, corale, a cappella (Ed.Zappis, Câmpina).
Aproape în fiecare ultimi ani, câte o carte. În 2006, publică
chiar două cărţi: Carul de biruinţă, jurnal de reflecţii şi
micropoeme şi Cine face liniştea (Ed.Muzeul literaturii
române)- proză scurtă.
Scriitor de mare sensibilitate. A reuşit să valorifice
imaginea, imaginile poetice, lirice, prin relaţiile conexe
ale simbolurilor interioare, construind din ele o nouă
simbolistică, a expresiei, a limbajului, a unei - în mod de
sine stătătoare-sintaxe şi morfologii. Principiile
paralelismului, translaţiei formelor estetice, se deduc şi
induc, în creaţia literară Paul Sân-Petru, spontan, uniform,
metric, determinând metode analitice profunde în text,
idei „sanguine”,pascaliene, carteziene, un „eu”suferind,
împovărat de conştiinţă, de lume răsturnată didactic,
virtual, retinal, în judecăţi afine.
Poetul pune pe alte note lirice psalmii cristianici,
înfruntând canonul vechi pentru o nouă canonizare a
imnurilor antice. Astfel, poezia sa devine, dincolo de
intenţia de sacralizare a unor rugăciuni „uitate” în
testament, o altă nouă simfonie, şi anume, reformatoare,
o „rugăciune contemporană profană”, în/prin noi aşezări
ale ascezei celui ce se roagă, faţă de un Dumnezeu „din
ce în ce mai neîncrezător în om”.
Aceste noi plasticizări, a unor forme plastice vechi,
îl, îi - caracterizează poezia, fixă, în structuri versificatorii
fixe, pe de o parte, precum şi permanentă extaziere a
simbolurilor imagistice. Poezia lui Paul Sân-Petru este
o poezie religioasă, în mare parte, raţionalitate sacrală şi
sacralitate raţională.
Iată Carul de Biruinţă, micropoemele-aforism ale
poetului Paul Sân-Petru:
„Spuneam că nu e vorba, Doamne/ de o răspândire
spirituală/ ci firea mea de-o clipă e divină”.
Interpret contemplativ al existenţei, din prudenţă ori
din moderaţie ortografică, nu-şi alege virgula în versul:
„că firea mea de-o clipă e divină”, lăsându-ne să alegem
dacă „firea este de-o clipă” ori ea este „de-o clipă, divină”.
„Tatăl, Fiul şi Sântul Duh”, rămân trinitatea
fundamentală a...reformelor interpretării trinităţii, dar
numai poetul poartă povara cuvântului dintâi, prin lume
să ne încuvânteze:

„Eu cred că nimeni, Doamne/ nu face o mărturisire/
mai publică/ de cât o face un poet”.
„Poem al meu nu te mândri/ doar cu un sfert de
nemurire/ că tu eşti doar/ o umbră a celor eterne”.
„Ce şansă să mă mântuieşti, Iisuse/ când pleava mea/
îmbracă-un bob de grâu?”
Misionarul poet exclamă (non)reflexiv, imperativ:
„Scrie Sân-Petre: încă îmi ceri semne şi minuni ca
pentru necredincioşi?”/Acum citeşte ce ai scris/ Priveşte
semnul citării/şi-ţi va fi deajuns”
Şi, tot astfel, poetul conversează cu Dumnezeu pentru
noi, în locul necredinţei noastre în...bine, cerându-i:
„Schimbă-ne, doamne,/într-un fel/ să ne putem
înţelege cu tine”
Micropoemele Carului de biruinţă, curg uneori
determinativ: „care din adevăruri zici că-i unul singur?”,
„treimea asta de uscat / de mii de ani, şi în alertă/declară
starea de păcat”.
Proza scurtă, şi nu numai, scrisă de domnul doctorpoet cu nume de sfânt binar, este o îmbinare, o disimulare
a realului în fantastic, o metaforă deschisă între eseu liric
şi s.f. indefinit.
În, de exemplu, Cine face liniştea, în povestea care
devine titlul unei cărţi, un orb vede, aude şi povesteşte,
cele văzute auditiv. Dialogul dintre orb şi un nevăzător
real de ...realităţi senzoriale, este uimitor:
„Orbule, ce vezi? Văd că aud...E o tăcere ca de
ochi care nu mai văd, dacă se poate gusta ceva o să-ţi
spun ce gust are...Mai văd că aud ceva. Şi ce vezi că
auzi? Acolo, se aude o vorbărie de sfinţi ieşiţi din icoană,
care nu mai reuşesc să-şi recunoască ierarhiile”.
Puterea de a vedea ce aude, îi este dată orbului de
credinţă : orbule ce ţii sub braţ? Pretutindeni, scriptura”.
Dialogul dintre orb şi „nevăzătorul cu ochi”, care poate fi
oricare dintre noi, continuă:
„Îmi dai să caut ceva în Scriptură? Numai dacă-ţi
scot ochii, omule, şi te pun cu degetele pe măzărichea
paginei pe care o cauţi”.
Intrând, astfel, în „Scriptură”, cei doi conversează
din nou: „orbule acum ce vezi că auzi? Nu aud, văzând
nimic. Oare de ce? De ce? Pentru că a intrat Cuvântul
tactil şi El a făcut linişte”.
Paul Sân-Petru este, aşa cum se dovedeşte şi în
ultimele scrieri de eseuri- oglinzi murale, în cartea ce
desăvârşeşte picturi renascentiste, ce interpretează
sacralitatea lor, un scriitor complet , un „generalist”, un
„internist intermitent” al sănătăţii noastre
culturale, gălăţene.
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Dansul în Roma antică
Practicat la romani din cele mai vechi timpuri, dansul
în accepţia de joc, era nu doar o formă de manifestare
individuală, pentru satisfacerea unor nevoi fireşti de
divertisment, ci şi una colectivă, în cadrul unor serbări
ale comunităţii sau sărbători din familie. Se pare că dansul
din epoca de început consta în „mişcări şi evoluţii greoaie,
care îi dădeau un caracter solemn şi grav; esenţialul se
reducea la baterea pământului cu piciorul, într-un ritm
de trei timpi, semănând mai mult cu un fel de ţopăit, săltat,
decât cu un dans propriu-zis; de aici şi denumirea care i
s-a dat (saltatio)”1
După mărturia lui Seneca, această formă de dans
.
mai dăinuia încă pe vremea lui Scipio Africanul; de
asemena, ea a rămas tot timpul în rândul locuitorilor
satelor, mai ales în zilele de sărbătoare. Horaţiu evocă o
astfel de sărbătoare, când lucrătorii ogoarelor se veseleau
lovind cu piciorul într-un ritm de trei timpi pământul
nesuferit, pentru truda ce le-o pricinuia 2.
În secolele VIII-VI î.Hr., romanii adoptă cultul lui
Dionysos (Bachus). Dansurile dionysiace, făcând parte
dintr-un vechi fond comun cu grecii, se regăsesc alături
de cele militare, prin care este sărbătorit zeul războiului
(lat.Marte, gr.Ares). Mai târziu, în secolul II, în Roma se
deschid şcoli de dans, unde copiii celor bogaţi învăţau
dansuri greceşti, fiind uitate parţial vechile dansuri
romane.3 Acest lucru a stârnit indignarea unor înalţi
demnitari romani ( ca Scipio Emilianul) care, deşi deschişi
influenţelor greceşti, au vorbit despre primejdia pe care
o reprezentau aceste dansuri pentru bunele moravuri ale
tineretului. Într-un text atribuit de Macrobiu lui Scipio,
acesta spune: „Sînt ruşinoase lucrurile pe care tinerii noştri
le învaţă; ei se duc în şcolile unor histrioni, în tovărăşia
unor dansatori neruşinaţi, în sunete de flaut şi de
instrumente de coarde ei învaţă să cânte, lucru pe care
strămoşii noştri l-au socotit ruşinos pentru oamenii liberi4.
Această reacţie n-a putut stăvili însă pasiunea pentru dans
a romanilor, pasiune care s-a răspândit tot mai mult. În
afară de tineri au început să danseze şi femeile căsătorite,
însă cu anumite limite în ceea ce priveşte împrejurările şi
durata. Obiceiurile îi împiedicau însă pe bărbaţi să
danseze; termenul de dansator (cinaedus) dat unui bărbat
era considerat un termen înjositor5.
În epoca imperială dansul s-a extins însă şi la bărbaţii
adulţi, strecurându-se chiar şi în palatul imperial. Dintre
împăraţi, cel mai pasionat era Caligula, a cărei pasiuni

pentru dans era recunoscută. Suetoniu relatează că
acesta dansa zi şi noapte, iar când asista la vreun
spectacol dat de vreun dansator, însoţea cu propriile
gesturi evoluţia acestuia, sau chiar cu vocea, dacă acesta
şi cânta.
În dansurile dionysiace se foloseşte structura greacă:
praesul (conducătorul dansatorilor) dansează primul,
apoi dansează juniores, seniores, iar la final cu toţii.
Dansurile cuprindeau mişcări de braţe, alergări dansate,
întoarceri pe un picior, fără sărituri. Mai grandioase sunt
dansurile salice, dansate de preoţii zeului Marte,
cântându-se imnuri în onoarea zeului, la finalul sărbătorilor
având loc un mare banchet în onoarea zeului războiului,
în templul acestuia.
În timpul Republicii (sec.VI-sec.I î.Hr.), motivaţiile
religioase ale dansului sunt abandonate. Pe măsură ce
puterea statului sporeşte, ca urmare a marilor cuceriri
teritoriale, sunt asimilate culturile şi tradiţiile altor state,
cu alte obiceiuri (şi, firesc, alte dansuri) iar arta se
transformă într-un vehicul pentru orgii, fiind aduse în
Roma, odată cu prizonierii, dansuri (şi practici)
licenţioase.
Oamenii de stat din acea perioadă devin ostili
dansului, din cauza decăderii moravurilor, decădere
antrenată parcă de aceste dansuri. Adoratorii lui Bachus
sunt proscrişi şi executaţi fără milă.
Subzistă însă dansurile de agrement, alături de cele
din vechiul fond roman: bufonerii executate cu ocazia
unor ceremonii triumfale (când se executau şi dansuri
eroice), dansuri cu funcţie de exorcizare, dansuri funerare
(în cursul cărora se aruncă în Tibru păpuşi întruchipândul pe cel defunct) sau nupţiale.
În timpul Imperiului (sec.I î.Hr.-sec.IV.d.Hr.) dansul
revine la modă, cu preponderenţă în cadrul spectacolelor
de circ. Se reprezenta de fapt o pantomimă dansată,
care cade curând în vulgaritate, mimica predominând
mişcarea dansată. Sunt foarte des întâlniţi dansatorii cu
castaniete sau talgere.
Numeroasele cuceriri romane fac, cum spuneam,
ca şi dansurile să fie numeroase şi variate. Cu toate
acestea, Roma nu s-a ridicat niciodată la nivelul artistic
al Greciei din aceeaşi perioadă, arta greacă reflectând
fidel nivelul economic şi social la care ajunseseră grecii
în acea perioadă.
Cetăţeanul roman nu dansa decât în cadrul
ceremoniilor religioase. Pentru cei bogaţi, divertismentul
putea avea loc doar acasă, la sfârşitul petrecerilor, când

se asculta muzică şi se urmăreau dansuri executate de
profesionişti. Între dansurile executate la banchete se
numără şi cele practicate de curtezane, reprezentând
adesea bacchante, majoritatea cu o formă lascivă.
Dansul în sine cuprinde două elemente: mişcarea,
care poate fi învăţată de oricine şi gestul, rezervat
profesioniştilor. Femeilor le era permis să participe la
pantomime, care devin mai populare decât piesele de
teatru. În vremea lui Octavian Augustus, ele duc dansurile
mimetice la desăvârşire, sub numele de musica muta.
Educaţia în dans şi gest este importantă pentru actor,
masca împiedicând orice expresivitatea facială.
Despre dansurile ce se dansau la petrecerile
particulare s-au păstrat doar menţiuni vagi de la unii
scriitori. Poetul Horaţiu face aluzii la dansurile molatice
ioniene, „pentru care se pasiona tineretul roman”6, iar
Vergiliu vorbeşte despre nişte dansuri rustice care
reproduceau ritmul celor jucate de către ciclopi şi satiri7.
Tot aşa, istoricul Tacit schiţează un dans bachic executat
la culesul viilor de către femei8.
Chiar dacă am limita moda dansului la tineret, iar
dintre adulţi numai la femei, el ocupa totuşi un loc
important în viaţa romanilor.
Ioan Horujenco
Note:
1.Nicolae Lalescu, Cum trăiau romanii, Editura
ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p.396.
2.Horaţiu, Ode, III, p.58.
3.N.Lalescu, op.cit.,p.396.
4.N.Lalescu, op.cit., p.396.
5.N.Lalescu, p.cit., p.396
6.Horaţiu, Ode, III, p.21
7.Vergiliu, Bucolice, V, p.73
8.Tacit, Anale, XI, p.31
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Recoltatul mierii. Retezatul
sau tunsul ştiubeielor (I)
Reluăm din acest număr micul istoric al unei
ocupaţii strămoşeşti pe aceste meleaguri.
În trecut mierea era recoltată o singură dată pe
an, neapărat în ziua de Sf. Ilie. În cazul în care Sf. Ilie
pica într-o zi de luni, miercuri sau vineri retezatul tunsul - ştiubeielor se făcea cu o zi mai devreme sau
cu o zi mai târziu. „Ca să nu săce stupii” Şi duminica,
în ziua Domnului, era interzis a se face recoltarea
mierii. „Fagurii de miere să-i retezi în ziua de Sf.
Ilie, că altfel sfântul îţi dă ploi de-ţi ia apa ştiubeiele
ori îţi mor albinele”.
Indiferent de situaţie, fiecare stupar trebuia să ducă
o bucată de fagure la biserică, la slujbă. Acesta se
putea scoate din stup în ziua premergătoare sau în
dimineaţa zilei respective. Atât membrii familiei
stuparului, precum şi toţi sătenii care vroiau să participe
Ia ceremonia retezatului, trebuiau să fie primeniţi şi
curaţi din toate punctele de vedere, să meargă mai
întâi la biserică şi numai după aceea puteau să guste
din mierea proaspăt recoltată.
După ce stupul - buduroiul - era afumat, fagurii
erau scoşi în castroane şi oluri mari din lut. O parte din
faguri rămâneau intacţi, fiind preferaţi de unii
cumpărători şi, bineînţeles, şi de cei ai casei. Cea mai
mare parte a fagurilor erau storşi cu mâinile, mierea
fiind pusă la locul ei. Olurile şi castroanele pline cu
miere şi acoperite cu pânză de in curată şi dată în două,
erau depozitate în cămară, într-un dulap bine închis, în
care nu puteau pătrunde şoarecii.
Stuparul era ajutat de soţie, de un băiat de-al lui
sau de un vecin. Cel care îl ajuta, nu trebuia să aibă
darul deocheatului, căci ar fi deocheat roiul. Albinele
„deocheate” deveneau foarte agresive şi, în ziua
respectivă nu se mai putea umbla la stup.
Unii scoteau toată mierea din stupii cei mai grei,
lăsându-i pe ceilalţi - mai uşori - neatinşi. Albinele din
aceşti stupi ieşeau foarte viguroase în primăvară şi
reuşeau, prin roire, să repopuleze foarte repede stupii
rămaşi goi. Dacă anul era bun, albinele rămase de
izbelişte reuşeau să-şi procure şi ele mierea necesară

Eugen Holban
(urmarea la p.47)

Interviu cu profesorul, scriitorul şi publicistul

40

Apostol Gurău

„Dincolo de vocaţia răbdării şi de puterea sacrificiului,
noi avem destin”
D o m n u l e
Gurău, comunitatea
culturală gălăţeană
vă identifică drept
una dintre coloanele
spirituale
ale
Cetăţii. De fapt, de
unde veniţi în
„lumea cărţii”, care
ar fi cele mai
semnificat iv e
repere ale biografiei
Dumneavoastră?
Aş vrea să pun o
surdină a modestiei pe
a p r e c i e r i l e
Du mnea voa st r ă
generoase. Biografia
mea seamănă cu aceea a unui copil născut la ţară, astăzi
nu se mai întreţine mitul unui asemenea personaj, ba îl
descoperi din ce în ce mai rar în grupurile performante
ale culturii. Am frecventat un liceu bun („Costache
Negri”), cu profesori elitari, intimidaţi în acei ani, 19541958, ai dictaturii ideologice. Profesorii noştri, Nicolau,
Mereuţă, Strasser, Georgescu, alţii, lăsau impresia că
scenariile vieţii lor puteau fi întrerupte brusc, cam în felul
cum schimbăm noi astăzi canalele tv. cu telecomanda,
aflată în mâinile unor indivizi cruzi şi răi. Profesorul de
istorie, Nicolau, îşi consuma uneori în clasă maliţia faţă
de manualul de istorie al lui Roller ( sufocat de relaţiile
ruso- române ), deschidea cartea şi izbucnea în râs preţ
de un minut, iar noi, şcolarii, nu înţelegeam de ce, ne uitam
la el ca viţeii… Atunci lumea „cărţii” trecuse deja prin
două- trei epurări, pe marii scriitori români nu-i
descopeream în manuale, doar pe câţiva dintre ei ( şi
aceia erau amputaţi). În biblioteca liceului se observa cel
mai bine procesul unei aculturaţii forţate, rafturile literaturii
române erau aproape goale, iar cele ale „cărţii ruse” erau
pline cu ediţiile noi ale clasicilor ruşi. L-am citit pe
A.P.Cehov în întregime, inclusiv corespondenţa şi „Insula
Sahalin”…
Am muncit de tânăr, am epuizat cu relativă uşurinţă
bibliografiile universitare, ce învăţam îmi plăcea enorm şi
se potrivea chemării mele; m-am format asemănător
tinerilor de astăzi, care-şi păstrează un loc de muncă şi
studiază.
Cum s-a născut şi cum s-a maturizat,
deopotrivă, dragostea pentru literatură, pentru
creaţia literară?
Lecturile mi-au trezit amorul pentru literatură, dar şi
presiunea socială a utopiei roşii m-a incitat, mica

gospodărie ţărănească din epoca reformelor trebuia să
fie anihilată, exista atunci un mare „of” în satul românesc,
colectivizarea.
Ce aţi putea spune tinerilor de astăzi despre
drumul parcurs de la Independenţa natală la statutul
de scriitor?
Să-şi formeze o cultură solidă, să înveţe una-două
limbi străine, să includă în programele vieţii lor elemente
de cultură şi de morală specifice românilor istorici.
Minoritarii de la noi, dar şi străinii ne umilesc de multe
ori, ţineţi-vă firea! Avem atâtea părţi frumoase, încât
trebuie să respectaţi acest popor cu o patrie antică Dacia, recuperată aproape în întregime cu o limbă
neolatină bogată. Nu plecaţi definitiv din ţara voastră, nu
uitaţi că în voi coexistă virtuţile răbdării şi ale sacrificiului.
Nimic nu-i mai adecvat firii noastre decât această patrie
în rotaţia anotimpurilor, n-o lăsaţi altora, este a voastră!
Sunteţi, am convingerea, discipolul, poate
prietenul, unor mari personalităţi din lumea culturii.
Oferiţi-ne câteva exemple. Cum se simte fostul
copil dintr-un sat moldovean într-o asemenea lume?
Voi evoca numai două personalităţi, mă bucur mult
că am fost contemporan cu ele. Marin Preda, mai întâi,
puterea fascinaţiei lui epice stă în insolitare, adică harul
de a reinventa lumea în imagini noi, care poartă ceva din
farmecul primordial al facerii lumii. Apoi voi evoca un
istoric tânăr, pe Paul Păltănea. L-am cunoscut mai întâi
în satul Văcăreni, Tulcea, în 1958, unde ajunsesem să-mi
câştig pâinea, în învăţământ, nu împlinisem 18 ani. Paul
Păltănea supravieţuia destinului său crud de tânăr savant
adus la sapă de lemn. Era blond, înalt, slab, cu o eczemă
purulentă pe faţă şi purta barbă. Se izola, fugea de noi,
venea, am auzit din iad, trăia o eliberare temporară dintrun penitenciar politic. Preda la şcoala elementară din sat
obiecte diferite, în pauze nu stătea în cancelarie cu noi,
se plimba singur prin curtea şcolii. Norocul lui, ne spunea
directorul şcolii, a fost că a venit în sat cu câteva luni mai
târziu, după vizita teribilului general de securitate Nicolae
Ceauşescu, care răspundea şi de colectivizare, ce
instalase în răspântiile satului mitraliere şi trupe de asalt.
Ţăranii protestau că li s-au smuls cererile de înscriere
în colhoz cu forţa; le-a rupt cererile de faţă cu ei şi le-a
aruncat la pământ de pe balconul primăriei: „Lasă c-o să
ne căutaţi voi, ca să vă înscrieţi în G.A.C.”, şi a plecat
furios, după ce destituise pe mulţi. Păltănea era obligat,
ne spunea acelaşi director de seama noastră, să viziteze
sediul securităţii din Măcin.
M-au luat în armată şi nu l-am mai văzut pe tânărul
savant. Ne-am reîntâlnit peste mai mulţi ani în sala de
studiu friguroasă a Arhivelor Statului de pe strada Mihai

Bravu. Mă documentam pentru romanul „Defonia”,
mi-a dat doi arbori genealogici ai prinţilor Cantacuzino
din Băleni şi al prinţului Mario Ruspoli din Vameş,
Covurlui. S-a bucurat apoi că eram tenace, că veneam
zilnic la Arhive…
Sunteţi autorul mai multor cărţi, aţi semnat mai
multe sute de articole în presa locală sau în
prestigioase reviste de cultură. Este mult, este
puţin? Sunteţi mulţumit?
Nu sunt mulţumit, am irosit mult timp şi nu am plecat
din Galaţi la Bucureşti, am greşit! Nu am fost un scriitor
prea productiv. „Am pierdut” 12 ani cu administraţia
culturală şi şcolară. Mai simplu zis, eu trebuia să scriu
cărţi, nu să administrez, am ratat scrierea a trei-patru
romane, îmi pare rău!
Aţi avut şi o experienţă politică dulce-amară.
Aţi vrea să vă mai amintiţi?
În politică am intrat numai din motivaţii afective.
Imperiul sovietic din preajma noastră a tras cele mai multe
sfori în decembrie 1989. Revoluţia a fost pentru mine un
eveniment atroce, în care ar fi trebuit să mă implic numai
după o pregătire prealabilă. La Galaţi, armata din 1989 a
dat un puci militar, erau în ea mulţi oameni bravi, dar şi
mânuitori abjecţi... După un pattern sovietic, agentul g.r.u.,
generalul Militaru a distrus mai întâi contraspionajul militar
român, din primele ore ale lui 22 decembrie 1989 ( la
Praga, în 1968, au împuşcat ofiţerii contraspionajului în
birouri, aşa încercase şi Canaris în 1938, dar nu a reuşit).
Sovieticii au introdus în România 29.000 de agenţi, „pâine”
bună pentru contraspionajul militar, care după 22
decembrie nu mai exista, au continuat să existe doar
generalii lui Militaru, agenţi străini. Am spus de multe ori
„adivărul” ( observaţi cum se închide „e” în „i” în
subgraiul nostru?), în 22 decembrie 1989, P.C.R.,
securitatea s-au autodizolvat prin fugă, nu ne-a plantat
nimeni, noi ne-am dus ca… patrioţi.
Ce credeţi că ştiu - sau ce ar dori să ştie-copiii
din satul natal despre Apostol Gurău? Ce vă mai
„spune” Casa părintească?
Casa părintească din satul meu, Independenţa, este
foarte bine întreţinută, de o familie de români verzi, de
oameni gospodari, după moartea mea se va monta pe un
perete al casei o inscripţie că m-am născut acolo.

De 20 de ani, şcoala şi cultura românească sunt
într-o perpetuă reformă. Care-i părerea
Dumneavoastră: ce s-a reformat şi ce mai trebuie
reformat în aceste domenii?
Ah, tristele reforme din învăţământ, era de ajuns una
şi bună, pentru 20 de ani, la care se aduceau, când şi
numai dacă era nevoie, mici corecturi. Opriţi-i pe
reformiştii improvizaţi! Mi-e milă de elevi şi de profesori.
Un filosof al societăţii noastre, D.Drăghicescu („Din
psihologia poporului român”, 1906) spunea că „domniile
scurte au fost unele din cele mai mari drame ale istorie
noastre”. Câte domnii ale partidelor, atâtea reforme ale
şcolii, ne distrug, fraţilor!
Vă rog să oferiţi cititorilor revistei noastre cel
puţin trei posibile variante pentru emblema culturală
a Galaţiului. Care consideraţi că sunt valorile
culturale gălăţene care pot face parte din
patrimoniul cultural naţional?
Văd o singură emblemă a Galaţilor: un cuplu tânăr
cu prunc, bărbat, femeie şi copil, sus, pe malul Dunării,
bărbatul ţine o carte deschisă în mâini, toţi trei citesc, se
instruiesc, iar la picioarele lor, fluviul curge maiestos, însă
ei se înstruiesc aplicat şi meditează pentru a da naturii şi
viitorului replici adecvate, constructive.
Domnule Apostol Gurău, aveţi o viaţă
profesională deosebit de dinamică, sunteţi
recunoscut drept un reprezentativ om de cultură.
Care-i răsplata?
Ce răsplată?! Doar nu voi lua de la gura săracilor
pensia de „revoluţionar”, de 18 milioane lunar. Eu merit
pensia de profesor şi indemnizaţia de scriitor, am muncit
pentru ele!
În încheierea dialogului nostru, o întrebare
punctuală: la ce lucraţi acum şi ce proiecte de viitor
aveţi?
Am ratat cu „funcţiile” trei-cinci cărţi. Am scris deja
600 de pagini ale trilogiei mele: E-Anonimii, Revoltaţii
şi Întoarcerea fiilor. Voi scrie 365 de schiţe actoriale şi
auctoriale. „Roza vânturilor”, pentru fiecare zi a anului
câte una, de două-trei pagini fiecare. Vreau să scriu 50
de sonete, îmi este puţin jenă, marele bard Eminescu a
scris numai 26, alt mare poet, V.Voiculescu a scris 92;
încerc, domnilor! Dacă mai rămâne timp, voi reface şi
publica teza mea de licenţă ( Universitatea din
Bucureşti ), scrisă cu mai bine de patruzeci de ani în
urmă: „Constant Tonegaru- liderul Generaţiei poetice-40".
Vă mulţumesc!

Gh.Nazare. Fotografii
de a.g.secară. La pagina 41 Apostol Gurău lângă un
Interviu realizat de către

alt

prozator

de

marcă

al

Galaţilor,

Constantin Vremuleţ . Anul acesta, ambii împlinesc
- sau au împlinit! - o vârstă frumoasă, prilej pentru a le ura la
mulţi ani, inspiraţie şi putere de muncă! (Redacţia)
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EINHORN, Eduard Nicolae sculptor. S-a născut la 10 iunie 1978,
în Galaţi. A absolvit Liceul de Artă
„Dimitrie Cuclin” din localitate şi
Universitatea Naţională de Arte din
Bucureşti, secţia sculptură, clasa
profesorului Napoleon Tiron,
promoţia 2002. Între 1999-2004 a
urmat şi cursurile Facultăţii de
Informatică şi Design. Lucrează ca
designer la Centrul Eastern Europe - Real Estate Directory
din Capitală. Realizează şi clipuri publicitare pentru mai multe
posturi de televiziune. A participat cu lucrări de sculptură
la unele expoziţii de grup organizate la Teatrul Naţional din
Bucureşti (2002) şi la Galeria Apollo (2003). Sculpturile
din seria portretelor ni-l arată preocupat de sondajul
psihologic, de surprinderea unor trăsături esenţiale fizice şi
morale ale modelelor („Laura”, „Portret de fată”, „Portret
de bărbat”). Adesea, când mijloacele financiare îi permit,
acestea sunt transpuse in bronz. Modelajul clar al formelor,
insistenţa pe expresivitatea chipului, respectarea raporturilor
dintre plinuri şi goluri, dintre zonele luminoase şi cele
umbrite dau lucrărilor sale consistenţă şi le fac plăcute
ochiului. Spiritul constructiv al artistului, apelul la simbol
şi la metafora plastică sunt foarte vizibile în lucrările de
inspiraţie religioasă. Tânărul Einhorn a abordat cu curaj
tema sacrificiului Mântuitorului Iisus Hristos, a relaţiei
omului cu Dumnezeu sau a raportului corp-suflet. În
transpunerea sculpturală el foloseşte materiale
neconvenţionale sau construieşte instalaţii producătoare de
efecte luminoase şi funigene în paralel cu proiectarea pe
un ecran a unor imagini ale corpului uman. Simbolurile
creştine le interpretează într-o viziune personală. Sculptura
sa devine astfel, aşa cum bine remarca Valentin Ciucă, „un
eveniment, un spectacol unde sunt asociate efecte
pirotehnice şi alte elemente de limbaj media”. Eduard Einhorn
este pătruns de spiritul credinţei creştine, are idei şi mijloace
de exprimare, propune soluţii plastice interesante.
Bibl.: Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în
Moldova, vol. II, Edtitura Art XXI, Iaşi, 2009.

Altar de Eduard Einhorn

ELIAN, Ecaterina - pictor.
S-a născut în 1937 în Galaţi. A
absolvit Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti,
clasa profesorului Catul Bogdan
(1961). Încă din 1956 a început să
participe la expoziţii de grup din
România, an în care a obţinut şi un
premiu pentru cea mai bună
compoziţie. A expus apoi în Franţa şi Italia la Saloanele
Independenţilor, Superindependenţilor şi la Salonul de
Toamnă din Paris. În 1965 părăseşte România,
stabilindu-se în Franţa, mai întâi la Paris, apoi la Saint
Gervais, în Haute-Savoie. În 1967 beneficiază de o bursă

Explozie lirică
acordată de UNESCO pentru Cité des Arts din Paris. Anul
1973 îi aduce Premiul Juriului la Salonul Artelor de la
Chamonix, iar în 1982 este răsplătită cu o Diplomă de
Onoare, Premiul Internaţional al Gloriei şi o Medalie de Aur
a Academiei Leonardo da Vinci din Roma. Aceeaşi Academie
îi acordă în 1984 o Diplomă de Onoare. La Haute-Savoie,
a participat la saloane regionale şi expoziţii de grup deschise
la Chamonix, Megeve, St. Gervais, Pontivy, Clauses,
Bonneville, Sallanches, Annecy etc. În 1970 şi în 1971 a
executat două picturi murale pe panouri de lemn pentru
agenţiile din Combloux şi din Cluses ale Société Savoisienne
de Crédit, iar în 1974 a realizat un vitraliu pentru Primăria
din Saint Gervais. Opere ale sale se găsesc în clădiri publice,
muzee şi colecţii particulare din România, Franţa, Italia etc.
Temperament artistic năvalnic, într-o primă etapă
a creaţiei sale, Ecaterina Elian a cultivat, aşa cum subliniază
criticul de artă Ionel Jianu, o „pictură realistă, figurativă,
bazată pe o solidă construcţie a formelor şi pe un echilibru
clasic. Sub influenţa profesorului Catul Bogdan ea a evoluat
spre o expresie mai simplă, eliminând detaliile şi acordând

un rol preponderent luminii şi culorii, într-o
viziune impresionistă”. Contactul cu arta
occidentală îi conduce demersul artistic şi
spre abordarea altor limbaje. Pictează tablouri
de esenţă suprarealistă, ca cel intitulat
„ Dragostea şi Moartea” din colecţia
scriitorului Eugen Ionescu, o compoziţie în
care artista îşi exprimă angoasele metafizice
şi interogaţiile sale în legătură cu sensul lumii
şi al vieţii, apoi evoluează spre abstracţia
geometrică şi lirică. Exploziile şi strălucirile
cromatice la care ajunge, armoniile calde de
roşu şi galben, ritmurile dinamice în care
construieşte asigură ansamblurilor coerenţă
şi o deosebită forţă expresivă. „În vivacitatea
culorilor şi în curajul de a înfrunta şi de a
depăşi greutăţile regăsesc amprenta
identităţii româneşti a Ecaterinei Elian”,
notează acelaşi Ionel Jianu.
Lucrarea “Explozie lirică” reprodusă de
noi îi aparţine.
Bibl.: Artişti români în Occident –
antologie de Ionel Jianu, Gabriela Carp, Ana
Mara Covrig şi Lionel Scânteie, Institutul
Naţional pentru Memoria Exilului Românesc,
Editura LOGOS, 2005.

Culoarea şi dalta
Amintirea pictoriţei
Georgeta Arămescu-Anderson

Corneliu Stoica

Portret de fată,
de Eduard Einhorn

Anul acesta, la 25 iulie, s-au împlinit 100 de ani de când în casa
profesorului de geografie Gheorghe D. Arămescu (fost director în
două rânduri al Liceului „Vasile Alecsandri”) şi a Elenei Madgearu
(muziciană, sora profesorului şi economistului Virgil Madgearu) s-a
născut cea care avea să devină pictoriţa de notorietate internaţională
Georgeta Arămescu-Anderson. Ca şi în cazul fratelui său, sculptorul
Constantin Ticu Arămescu, artista, afirmată în Statele Unite ale
Americii, iar din 1968 şi în România, cât timp s-a aflat în ţară nu a
făcut studii în domeniul artelor plastice. După absolvirea liceului la
Şcoala Ortodoxă din Galaţi, ea a urmat Facultatea de drept şi
economie politică la Universitatea din Grenoble (Franţa), în 1946, la
24 septembrie, s-a căsătorit cu colonelul Pierson Anthony Anderson,
expert în electronică şi radiocomunicaţii, aflat în misiune militară la
Bucureşti, iar la 19 octombrie 1947 a părăsit ţara, stabilindu-se mai
întâi la New York, apoi din 1950 la Miami (Florida). Vocaţia pentru
pictură şi-a descoperit-o într-o împrejurare destul de dramatică. În
urma unei operaţii care s-a soldat cu extirparea unui rinichi, în perioada
de convalescenţă, petrecută aproape şase luni într-o pensiune din
oraşul Saranak Lake, din nordul statului New York, pentru a-şi ocupa
timpul cu ceva creator, a început să deseneze sub supravegherea
(urmarea la pagina 44)
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Georgeta Arămescu-Anderson

fantezie româneascã

(continuarea paginii 43)
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unui profesor, preocupare ce făcea parte integrantă din
programul de recuperare a bolnavilor. Realizează
felicitări şi fel de fel de desene copiate după cărţi
româneşti sau cu imagini din copilărie, aşa cum ele îi
apăreau în memoria afectivă. Este apreciată, încurajată
să picteze după natură şi chiar sfătuită să se ocupe cu
toată seriozitatea pentru a-şi cultiva aptitudinile. În acest
sens, la Miami frecventează mai întâi o şcoală publică
numită Lindsey Hopkins, devine membră a clubului de
artă din Coral Gables, apoi între 1953-1956 urmează
cursurile unei faimoase şcoli de artă din New York, Liga
de artă a studenţilor (Art Students League of New York),
care vara îşi desfăşura cursurile în localitatea Woodstock,
Răsărit (tapiserie)
în munţii Catskill. Aici studiază cu
Sigmund Menkes,
Vaclav Vytlacil şi Ed Chavez. În una din veri, la
Provincetown, în New Enggland, i-a avut profesori la
Şcoala de artă şi pe Willem de Kooning şi Hans
Hofmann.
Absolvind şcolile de artă amintite şi influenţată mai
ales de cubism, artista realizează lucrări semiabstracte
în care formele sunt descompuse şi ordonate după o
logică subiectivă, adoptând soluţii plastice moderne,
impresionând prin dinamismul liniilor şi al petelor de
culoare. Din 1953 începe să participe la diferite
manifestări colective şi îşi organizează mai multe expoziţii
personale. Este apreciată şi remarcată de critica de artă
mai ales pentru specificul românesc al lucrărilor sale, în
care se simţea profund influenţa folclorului şi a stilisticii
noastre populare.
Fiind descoperită de Ionel Jianu şi Petru
Comarnescu, în 1968 pictoriţa este invitată în România
cu o expoziţie cuprinzând lucrări ale sale şi ale fratelui
decedat, sculptorul Constantin Ticu Arămescu,
manifestare găzduită de oraşele Galaţi, Bucureşti, Iaşi
şi Cluj-Napoca. Succesul este răsunător. Marile muzee
din România achiziţionează lucrări. La rândul ei, pictoriţa
face donaţii muzeelor de artă din Galaţi, Bucureşti, Iaşi,
Cluj, Craiova şi Dorohoi, oraşul natal al tatălui său.
Reîntoarsă în America, în paralel cu activitatea de creaţie,
artista predă lecţii de pictură la Grove House, Merrick
Community Scholl şi Miami-Dade Junior College.
În 1972, pictoriţa a donat
Muzeului de Artă din Galaţi 200
Hora
de lucrări de pictură şi grafică
ale sale şi 66 de sculpturi ale
fratelui său, lucrări evaluate de
experţi în artă la plecarea din
America la 75.000 de dolari. În
1990 a urmat o altă donaţie,
făcută aceleiaşi instituţii
gălăţene, de 50 de uleiuri pe
pânză şi pe hârtie, pentru ca după

moartea sa, întâmplată în 1994, prin testamentul lăsat, şi
celelalte lucrări rămase în America au revenit tot Muzeului
de Artă Vizuală din Galaţi. Arhiva „Arămescu” a intrat în
patrimoniul Bibliotecii „V.A.Urechia”. În felul acesta,
gestul pictoriţei, aşa cum sublinia criticul de artă Virgil
Mocanu încă de la donaţia din 1972, „a căpătat
semnificaţia unui omagiu adus oraşului natal şi
culturii româneşti, reintegrând prin operă două
existenţe ce nu au părăsit niciodată spaţiul spiritual
originar”.
Ca şi în creaţia fratelui său, dar într-o măsură mult
mai mare, în opera Georgetei Arămescu-Anderson se
simte influenţa puternică a folclorului românesc şi a artei
noastre medievale. Tablourile sale sunt concepute într-o
viziune modernă, în forme şi ritmuri de o vădită amprentă
expresionistă. Multe dintre picturile şi desenele artistei
confirmă măiestria cu care ea se inspiră din folclorul
românesc nu numai în alegerea motivelor picturale, dar
chiar în modul de tratare al acestora. „Moldova”,
„Odăjdii”, „Din strămoşi”, „Tradiţie”, „Zestre ţărănească”,
„Zid de mănăstire”,”Tapiserie”, „ Sfântul Gheorghe”,
„Sfânta Maria”, „Altar” sunt tablouri în care preocuparea
pentru folclorul românesc, pentru arta noastră iconografică
şi medievală este evidentă. Vestmântul modern în care
artista îmbracă subiectele, linia şerpuitoare a desenului,
geometrizarea abstracţionistă confer ă lucrăr ilor
originalitate, le individualizează. De multe ori Gigi
Arămescu pictează în registre verticale, la fel ca în picturile
pe sticlă ale vechilor icoane, sau în pătrate şi dreptunghiuri,
la fel ca în covoarele din
Maramureş. Lucrările sale sunt
alcătuite astfel din secvenţe,
fiecare cu o anumită semnificaţie.
Adeseori, pentru a sugera
vechimea motivelor picturale sau
pentru a aminti de broderiile
româneşti, artista recurge la colaje
de hârtie, tifon şi chiar pânză de
Castelul zburator,
sac. Uleiul este şi el amestecat
acvatinta, 620x760 mm
uneori cu nisip, ciment sau alte

ingrediente. Imaginile se aglomerează în cadrul
tablourilor, înfăţişând aspecte din munca de odinioară a
locuitorilor acestor meleaguri, ziduri vechi, jocuri populare
sau crâmpeie din natura fermecătoare a patriei de
obârşie, arbori, călăreţi, flori, siluete umane, motive
geometrice întâlnite pe broderiile şi crestăturile populare
româneşti.
Există multe lucrări în creaţia sa care constituie un
omagiu adus fratelui pierdut, subiectul lor rezultând din
transpunerea pe pânză, în stilul caracteristic artistei, a
unor lucrări aparţinând sculptorului, pe care ea, uneori,
le descompune, abstractizându-le („Fratele şi sora”,
„Omagiu sculptorului”, „Sculptură electronică”,
„Atelierul sculptorului”, „Icoană pierdută”, Sfântul”,
„Roata”, „Fantezie românească”, „Tapiserie cu
sculpturi”, „Abstracţie din sculpturi” ş.a.). Se suprapun
teme şi procedee ce aparţin spaţiului românesc, dar şi
spiritului universal al artei. Ştiinţa savantă a compoziţiei,
acordurile rafinate de culoare, patina de frescă obţinută,
preţiozităţile de pastă, toate ne duc cu gândul la o mare
artistă, la un spirit căruia arta a însemnat însăşi
justificarea existenţei.
La expoziţia retrospectivă organizată în iulie-august
1992 de Muzeul de Artă Vizuală pictoriţa ar fi dorit să
revină în oraşul natal, pe care l-a iubit atât de mult şi
căruia a ţinut sa-i rămână, aproape în întregime, opera
ei şi a fratelui. Vârsta înaintată şi boala de care suferea
nu i-au mai permis, astfel că ea s-a strămutat la cele
veşnice fără a ne da posibilitatea ca noi, gălăţenii, să o
revedem. Ne mângâiem cu gândul că lucrările pe care
ni le-a lăsat îşi vor revărsa în continuare lumina de pe
simezele acestei prestigioase instituţii şi ale altor muzee
din ţară, încălzind sufletul celor ce le vor admira.

Corneliu Stoica

Nume gălăţene...
...incluse într-un
DICŢIONAR de
specialitate*
Dicţionarul, o lucrare de referinţă în domeniu,
include în paginile sale, printre altele, unele dintre
numele celor care şi-au adus/îşi aduc contribuţia, mai
mult sau mai puţin, în această activitate (folclorişti,
scriitori, filologi, lingvişti ş. a.). Cu câteva date, extrase
din dicţionar, au fost prezentaţi în numerele anterioare
ale revistei, cei care, prin naştere şi/sau activitate, au
aparţinut/aparţin spaţiului geografic actual al judeţului
Galaţi. Este vorba despre: Ioan C. Beldie, Alexandru
Bistriţeanu, Ioan Brezeanu. Octavian Buhociu,
Constantin Calmuschi, Petru Caraman, Amelia Chirilă,
Constantin Ciuchindel (vezi nr. 101) şi Constantin
Cordoneanu, Vasile Doniga, Vasile Hondrilă, Ioan
Horujenco, Ion Licea, Nicolae T. Mocanu, Cati Motea,
I. Oprişan (vezi nr. 102)
Cu alte extrase din prezentul dicţionar, menţionăm,
în acest număr al revistei, pe:
TUDOR PAMFILE (n. 11 iun.,1883, Ţepu, jud.
Galaţi - m. 16 oct. 1921, Chişinău). Alcătuieşte, într-un
răgaz de timp foarte scurt, cu pasiune şi cu o pilduitoare
hărnicie, volume de etnografie şi folclor. Debutează cu
o culegere de lirică, „Cântece din ţinutul Tecuciului”,
în revista „Şezătoarea” (Fălticeni, 1903). Se afirmă cu
culegerea de folclor „Jocuri de copii”. Adunate din satul
Ţepu (jud. Tecuci) succedată de alte două cu acelaşi
titlu, toate trei publicate în „Analele Academiei
Române”: Memoriile Secţiei Literare, în anii 1905 1909. Publică, apoi, „Cimilituri româneşti” (1908);
culegerea de basme, snoave, legende, poveşti despre
animale „Graiul vremurilor” (1909), „Firişoare de aur”:
Povestiri şi legende din popor (1911); „Feţi frumoşi de
odinioară”: Poveşti (1919); „Cartea povestirilor hazlii”
(1919); „Povestiri populare româneşti” (1920);
„Cântece de ţară” (1913). Un loc important în
activitatea lui Tudor Pamfile îl ocupă culegerile de
mitologie populară: „Sfârşitul lumii. După credinţele
poporului român” (1911), „Povestea lumii de demult.
După credinţele poporului român” (1913), „Diavolul
învrăjbitor al lumii. După credinţele poporului român”
(1914), „Cerul şi podoabele lui. După credinţele
poporului român” (1915), „Văzduhul. După credinţele
(urmarea la p.46)
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poporului român” (1916), „Mitologie românească”: I.
„Duşmani şi prieteni ai omului” (1916), II. „Comorile”
(1916), III. „Pământul. După credinţele poporului român”
- apărută postum (1924). A adunat date şi informaţii despre
civilizaţia sătească, despre ocupaţiile şi cunoştinţele
populare: „Industria casnică la români. Trecutul şi starea
ei de astăzi” (1910), „Agricultura la români” (1913),
„Cromatica poporului român” (1914). Alte cărţi sunt
dedicate obiceiurilor, calendarului popular: „Sărbătorile de
vară la români” (1910), „Sărbătorile la români. Crăciunul”
(1914), „Sărbătorile de toamnă şi postul Crăciunului”
(1914). După R. Vulcănescu - etnolog, sociolog al culturii
şi folclorist - (1912 - 1999), Tudor Pamfile este „A doua
figură dominantă în etapa de elaborare a domeniului
etnografiei”.
ENE I. PATRICIU ( n. 4 iul. 1862, Smulţi, jud. Galaţi
- m. [1936] ?). În prezentarea monografică a comunei
natale „Monografia comunei Smulţi - Covurlui” (1935),
cuprinzând istoricul localităţii, descrierea geografică,
situaţia administrativă, starea ei economică, sanitară,
morală şi culturală, rezervă câteva pagini credinţelor şi
obiceiurilor populare la naştere, nuntă şi înmormântare,
însoţindu-le cu texte de „iertăciune”. Publică în reviste şi
ziare locale „cuvinte adânci” ( zicale ); colaborează cu
Gh. Popescu - Ciocănel şi Gh. P. Salviu la alcătuirea
volumului de snoave „Braşoave” (1905).
VASILE PLĂCINTĂ (n. 18 mai 1949, Slobozia
Mare, Cahul, Republica Moldova). Din 1991 se stabileşte
la Galaţi, unde, din 1996 este angajat la Centrul Creaţiei
Populare; din 2000 Centrul Cultural „Dunărea de Jos”.
În monografia „Slobozia mare prin fereastra istoriei” (1997)
oferă informaţii despre obiceiurile tradiţionale de iarnă
(Ardeiul sau Usturoiul, Plugul, Capra, Sorcova, Sănătatea
Noului, Bolindetul; Anul Nou, Pluguşorul, Hăitura,
Ciuralesa), de primăvară (Mărţişorul, Lăzărelul, Floriile)
şi de vară (Opaiţul, Claca, Paparuda, Caloianul,
Drăgaica). Sunt prezentate apoi obiceiurile la naştere,
nuntă, moarte şi înmormântare, folclor alcătuit din cântece
lirice, cântece de război, strigături, cântece bătrâneşti,
precum şi 20 de melodii: Cântece de nuntă (Cântecul
miresei, Scoaterea zestrei, Zestrea, Marş de nuntă), Sârbe,
Hore, Brâuri. A mai publicat lucrarea „Lăutare, zi-i mai
tare!”: Folclor muzical din Moldova de Jos (2001).
VASILE GH. POPA (n. 23 nov. 1912, Fântâni, jud.
Galaţi - m. 18 iul. 1976). Lucrarea „Folclor fălticinean
(cântece şi strigături)” (1974) cuprinde cântece (de
dragoste şi de dor, de obidă şi revoltă, de haiducie, de
înstrăinare, de cătănie şi război, de lume, satirice), răvaşe
în versuri, strigături - culese între anii 1950 şi 1971 din 32
localităţi ale jud. Suceava -. Cea mai reprezentativă
colecţie a lui Vasile Gh. Popa „Folclor din Ţara de Sus”,
apariţie postumă (1983) aduce ca noutăţi un bogat capitol

al obiceiurilor tradiţionale (pluguşoare, colinde şi cântece
de stea, poezia nunţii, poezia înmormântării, descântece)
şi un capitol de teatru popular (teatru haiducesc, teatru
cu măşti).
G.P.SALVIU (n. 23 apr. 1871, Găvăneşti, jud. Galaţi
- m. ?). După ce colaborează (între anii 1896 şi 1898) cu
snoave la „Albina”, „Foaia populară”, „Foaia pentru toţi”,
„Fulgerul”, Gazeta ţăranilor”, „Opinca”, „Şcoala
modernă”, „Şcoala sătenilor”, „Tribuna poporului”,
tipăreşte (împreună cu Gh. Popescu-Ciocănel şi E.I.
Patriciu) volumul „Braşoave” (1905), conţinând tot
snoave. Colaborează la corpusul „Proverbele românilor”,
de Iuliu A. Zanne. A lăsat în manuscris „Cromatica
română” şi „Monografia comunei Smulţi”.
PETRU GH. SAVIN (n. 21 aug. 1891, Jorăşti, jud.
Galaţi - m.?). Editează revista „Doina” (1928-1930);
colaborează la „Albina”, „Ghiluşul”, „Ion Creangă”,
„Neamul românesc pentru popor”, „Ramuri”,
„Sămănătorul”, „Tudor Pamfile”. Folclorist diletant cu
velietăţi literare, Petru Gh. Savin, colaborator apropiat al
lui D. Furtună, culege şi publică fără rigoare ştiinţifică
(nu menţionează numele localităţii şi alte informaţii), 24
snoave, 3 legende şi 2 povestiri moralizatoare în volumul
„Clăcăşeşti”: Glume, jitii, taclale şi polojănii din popor
(1911), 12 basme în volumul „Poveşti” (1914), 11 poveşti
şi o snoavă în volumul „”Mândrul florilor”.
VASILE ALEXANDRESCU URECHIA (n. 27
feb. 1834, Piatra Neamţ - m. 22 nov. 1901 Bucureşti).
Considerând legenda ca un document comlementar al
istoriei, Urechia publică o singură culegere de 21
„Legende române”, culese şi adnotate (1891), din care
10 „auzite din popor” şi 11 adunate din „istoria naţională”.
Deşi Urechia mărturiseşte în prefaţă că nu a intervenit
decât în forma legendelor „auzite din popor” - de fapt
„basme nuvelistice” şi „basme legendare” -, fondul
rămânând nealterat. („Forma în care dăm povestea
culeasă, bună sau rea, este lucrarea noastră, iar fondul
este al poporului”), naraţiunile reproduse, chiar şi cele
câteva la care Urechia indică sursa, sunt mult prea
asemănătoare cu variantele franceze şi spaniole
reproduse în culeger e pentru a putea fi
considerate autentice.

Virgil Guruianu
_________________________________________________________
*Datcu,
Iordan.
DICŢIONARUL
ETNOLOGILOR ROMÂNI: Autori. Publicaţii periodice.
Instituţii. Mari colecţii. Bibliografie. Cronologie. Ediţia a
III-a, revăzită şi mult sdăugită. Bucureşti, Editura
Saeculum I. O., 2006.

Recoltatul mierii...
(continuarea de la pag. 39)

supravieţuirii până în sezonul următor. Atunci când
exista speranţa de supravieţuire, iar costul unei
intervenţii nu era prea mare, stuparul ungea coceni de
porumb cu miere şi îi introducea în stup pentru o hrănire
suplimentară.
O altă categorie de stupari scoteau din fiecare
stup o cantitate apreciabilă de miere, lăsând şi pentru
albine, atât cât credeau ei că ar fi necesar pentru toată
iarna. Bineînţeles că se punea în calcul şi cantitatea
de miere pe care, în unii ani, albinele o mai puteau
aduna până la sfârşitul sezonului.
Alţii scoteau toată mierea din toţi stupii, fără să-i
mai intereseze soarta albinelor. Dacă acestea mureau
pe timpul iernii, ei îşi procurau alte roiuri, din cele care
nu întârziau să apară, chiar la începutul verii, prin păduri
şi livezi. Au existat şi stupari care omorau albinele cu
fum de bălegar sau de pucioasă pentru a extrage cât
mai comod fagurii. Cei care aveau un număr mic de
stupi, terminau treaba într-o zi. Cei cu stupi mulţi o
continuau şi în zilele următoare.
Stuparii cu dare de mână nu se limitau a-şi servi
rudele sau prietenii doar cu miere, cu ţuică îndulcită,
grâu fiert îndulcit cu miere sau cu castraveţi proaspeţi.
Gospodinele mai preparau şi diverse feluri de mâncare,
iar cheful continua până noaptea târziu, „ca să fie
albinele sănătoase şi harnice...!”.
Moş Nică Cătană, gospodar de frunte şi stupar
din comuna Brăhăşeşti, a oferit la un astfel de ospăţ ritual - pe lângă bunătăţile amintite mai sus şi
brânzoaice şi gogoşi. În timp ce oaspeţii se înfruptau
cu bunătăţile servite de gospodină, moş Nică a altoit
câţiva măcieşi cu altoi de trandafir adus de la un vecin
şi doi cireşi sălbatici. Bineînţeles, după ce terminase
de extras fagurii. Aşa face în fiecare an, mi-a spus un
vecin mai în vârstă. El respectă obiceiurile vechi. Aşa
făcea şi bunică-su şi toţi bătrânii satului, pe vremuri...
Se pare că în trecut sătenii altoiau în ziua de Sf. Ilie,
adică ziua retezatului stupilor, puieţii sălbatici pe care
îi răsădeau în fiecare primăvară. De fapt, îngrijirea
pomilor fructiferi - şi meliferi - şi sădirea altora în
spaţiul locului de prisacă era o preocupare permanentă
a stuparilor, florile pomilor fructiferi fiind o sursă foarte
timpurie pentru cules miere, iar toamna pomii erau
încărcaţi de fructe.
La una din aceste mese sărbătoreşti a participat
şi autorul acestor rânduri, aflat întâmplător pe acolo,
şi care a fost acceptat numai după ce 1-a convins pe
stupar că nu are darul deochiului şi nici nu se ocupă
cu vrăji. Era în vara anului 1956. Cei care ştiau să
facă vrăji nu erau primiţi la aceste ospăţuri rituale,
căci obişnuiau să fure câte o bucată de fagure, pentru

a o folosi în practicile lor malefice, lucru care „îl supără
pe Dumnezeu”.
Fagurii storşi şi spălaţi cu apă rece pentru a fi curăţiţi
de mierea rămasă pe ei erau puşi în găleţi mari de metal
pentru a fi topiţi. După ce se topeau, ceara era strecurată
printr-un săculeţ făcut din pânză de cânepă - mai rară,
special ţesută. Săculeţul era întins pe o scândură mai
groasă, aşezată deasupra unui vas cu apă rece, de obicei
o covată. Cineva ţinea scândura şi săculeţul, iar stuparul
presa, prin răsucire, cu un făcăleţ. Ceara strecurată
cădea în apă, iar ceea ce rămânea în săculeţ se numea
hospă sau boştină. Unii săteni o aruncau, iar alţii o vindeau
la un preţ derizoriu negustorilor ambulanţi care cumpărau
ceară şi miere. Ceara era luată din covată şi pusă din
nou într-un vas de aramă pentru a fi topită şi turtită în
străchini, formându-se calupurile. Calupurile erau
păstrate la un loc cu fagurii storşi de miere dar netopiţi.
Din calupuri se tăiau bucăţi de ceară, se încălzeau şi se
făceau lumânări şi toiege. La un toiag se consuma 0,28
gr. Oamenii umblau cu mare atenţie cu ceara, ca nu
cumva să cadă pe jos vreo bucată, deoarece „Este mare
păcat să calci pe ceară ori să sudui” (A. Gorovei,
Credinţe..., p. 59).
Apa rezultată de la spălatul fagurilor precum şi a
uneltelor folosite la recoltare era foarte apreciată în zilele
călduroase, mai ales de copii. Era de fapt, un sirop dulce
şi aromat, numit prin această parte a ţării „mursă”. Prin
fermentare, mursa se transforma în mied.
În cadrul economiei săteşti arhaice, atât mierea
precum şi ceara au avut un rol excepţional. Gospodarii
foloseau mierea ca aliment, ca medicament, precum şi
ca adjuvant în ceremonii şi practici rituale. Fiind singurul
aliment dulce – concentrat - până la descoperirea şi
fabricarea zahărului la scară industrială, era foarte
căutată de negustori.
Dacă în Germania posibilitatea preparării zahărului
din sfeclă a fost demonstrată în anul 1747 de Marggrof,
în România, sfecla de zahăr a început să se cultive abia
în anul 1877 (DEX). (va urma)
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MARELE PREMIU AL FESTIVALULUI
- SECŢIUNEA FICŢIUNE
Nicolae Constantin Tănase (U.N.A.T.C.)
PENTRU FIL M UL OUTRAGEOUSLY DISCO
MARELE PREMIU AL FESTIVALULUI
- SECŢIUNEA DOCUMENTAR
Cristian Smeu (U.N.A.T.C.)
PENTRU FILMUL AFRICAN BAND
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI ŞI AL FESTIVALULUI
Cora Elena Samoilă (Universitatea Media)
PENTRU FILMUL The smoking blues

Festivitatea de premiere Foto: Nicolaie Sburlan

S-au mai acordat următoarele distincţii: Premiul I Secţiunea Ficţiune, Ex aequo: Maria Cristina Mălâia
pentru filmul CARUSELUL (Universitatea Hyperion) şi Ozana Nicolau pentru filmul EU ŞI SORA MEA
(U.N.A.T.C.); Premiul I Secţiunea Documentar: Olimpia Stavarache pentru filmul Un campion de legendă:
Marin Mustaţă (Universitatea Hyperion); Premiul al II-lea Secţiunea Ficţiune: Simona Dragne pentru filmul
Felinare inegale (Universitatea Hyperion); Premiul al II-lea Secţiunea Documentar: Ana-Cristina Iacob
pentru filmul Mircea Veroiu (Universitatea Hyperion); Premiul al III-lea Secţiunea Ficţiune: Emanuel Vasiliu
pentru filmul Piscine, Germania (U.N.A.T.C.); Premiul al III-lea Secţiunea Documentar: Elena Nazare pentru
filmul Tu poţi face diferenţa (Universitatea Hyperion);
Menţiuni Secţiunea Ficţiune: Adina Halas pentru filmul Faux pas (Universitatea Media); Dan Doroftei
pentru filmul Cafea foarte dulce (Universitatea Hyperion); Menţiuni Secţiunea Documentar: Dan Radu Cernat
pentru filmul Teoctist (Universitatea Hyperion); Ivanca Diaconescu pentru filmul Portretul unui suflet
(Universitatea Hyperion). Alte premii: Premiul „Magia filmului”: Sms de Sf.Valentin - Valentin Narcis
Sturzu(Universitatea Hyperion); Premiul „Inimă de film”: Repetiţie - Cojocaru Alexandra (Universitatea
Media) ; Premiul „Fani Tardini”: Timi - Cristi Iftime (U.N.A.T.C.); Premiul „Cristian Ermei Popescu
Halmyris”: Bunicul - Alexandra Dinu (Universitatea Hyperion); Premiul Studio Film Document Mihai
Eminescu: Relaţii aproape umane - Tudor Ştefănescu (Universitatea Hyperion); Premiul Facultăţii de
Arte - Universitatea Dunărea de Jos Galaţi: Întâlnire de gradul I - Păun Ovidiu (Universitatea Media);
Premiul cotidianului “Viaţa liberă” din Galaţi: În pană de… - Răzvan Marinescu (Universitatea Media);
Premiul revistei de cultură „Dunărea de Jos”: Ela - Tudor Jurgiu (U.N.A.T.C.); Premiul Bibliotecii
V.A.Urechia: Pledoarie pentru viaţă - Mariana Ciorcilă (Universitatea Hyperion); Premiul cotidianului
“Adevărul de seară” Galaţi - Gigi - Gabi Marin (Universitatea Hyperion); Premiul special al juriului
pentru imagine: Puiu Gorescu, pentru filmul „Teoctist” (Universitatea Hyperion); Premiul Televiziunii
VOX Galaţi: Ultimul metrou - Ioan Bogdan Radu (Universitatea Hyperion); Premiul Clubului umoriştilor
VERVA: Lebăda şi dovleacul - Cerasela Cilibon (Universitatea Hyperion); Premiul Cenaclului literar
CUBUL CRITIC OBLIO: Ciobănilă - Andrei Gheorghe (Universitatea Media).
Foto 1: o parte dintre premianţi pe scările Teatrului Dramatic Fani Tardini, care a găzduit cu ospitalitate concursul
studenţesc al primului festival de film din Galaţiul de după 1989; foto 2: directorul Festivalului, Ionuţ Popa; foto 3: trei dintre
membrii juriului, puşi la grea încercare de către calitatea filmelor, de la stânga la dreapta: Victor Cilincă; Didi Cujbă şi Max
Popescu; foto 4: Sala Studio a Teatrului a fost mai mereu plină la proiecţii; foto 5: Maestrul Sergiu Nicolaescu a fost primit
cu entuziasm de către publicul gălăţean care a dovedit că mai are nevoie de săli de cinema; foto 6: Robert Wegemann, un CG
artist ( computer graphics artist) cu un CV impresionant şi cu workshop de neuitat, asistat aici de Nicu Stănescu, un cineast
încă amator; foto 7: maestrul Ioan Cărmăzan constatând că la orice festival, cât de mic, intervin diverse probleme. În spatele
său, Iorgu Caraman; foto 8: În stânga, Ana Cristina Iacob, un cineast de viitor care a fost şi omul de legătură între studenţi şi
organizatori; în dreapta, o studentă cu o poveste emoţionantă despre un bunic şi o bunică: Alexandra Dinu; foto 9-10: în
fiecare seară, aproximativ 2500 de spectatori şi-au demonstrat dragostea pentru cea de-a şaptea artă pe esplanada Casei de
Cultură a Sindicatelor. (Foto şi text: a.g.secară)
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