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ALBUM FOTO DUNĂREA DE JOS 2010
În dreapta, Florette Piquemal, cu detalii spectaculoase din expoziţia sa de la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi. Citiţi  pe

coperta 3 o cronică de vernisaj semnată de către Corneliu Stoica şi admiraţi lucrările artistei franceze în interiorul revistei!
Pe coperta 2, “Arborele celor patru anotimpuri”, “Căprioare în luminiş” şi “Coamă albă printre trestii”. La coperta 3, lângă
F.Piquemal, curatorul expoziţiei Mariana Tomozei Cocoş şi directorul Muzeului, Dan Basarab Nanu. În stânga, câştigătorul
Marelui Premiu la ediţia din acest an a Festivalului “Ceata lui Piţigoi”, Ion Moise Bădulescu din Piteşti. Amănunte de la acest
festival - la pagina 2.

Oaze de linişte şi pace adâncă

Florette Piquemal
la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi
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Palmaresul celei de-a noua ediţii a Festivalului Internaţional de muzică
uşoară pentru copii „Ceata lui Piţigoi”, Galaţi

Desfăşurat în Sala Teatrului Dramatic Fani Tardini, gazdă
ireproşabilă ca întotdeauna, festivalul din acest an a prilejuit
juriului şi publicului gălăţean motive de încântare. Juriul,
alcătuit din Cornel Fugaru (compozitor, preşedinte al
juriului), Mirela Voiculescu Fugaru (textier), Valentin Dânga
(Republica Moldova, compozitor), Cristian Alivej
(compozitor), Aurelia Vaida (profesor canto) şi Petrică
Şovăială (Director al Festivalului, Şef Secţie Şcoala de Artă
a Centrului Cultural Dunărea de Jos Galaţi: foto medalion,
împreună cu trofeele), a deliberat şi a hotărât următoarele:

MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI a fost obţinut de
ION MOISE BĂDULESCU din Piteşti.

CATEGORIA 13 - 18 ANI

PREMIUL I: BĂLUŢĂ CLAUDIU ALEXANDRU -
CONSTANŢA  şi BÂTLAN ANGELA - GALAŢI;

PREMIUL II: MATEIU DANIEL CĂTĂLIN - FOCŞANI -
VRANCEA şi POPA IOANA - BUCUREŞTI;

PREMIUL III: FĂNICA ELENA ALEXANDRA - TECUCI
- GALAŢI şi OPREA OANA ELENA - GALAŢI;

MENŢIUNEA I: CIORNEA IOANA VERONICA -
CONSTANŢA;

MENŢIUNEA A II-A: POPA RAMONA PAULA  -
GALAŢI

MENŢIUNEA A III-A: VÎLCOV CRISTINA  -
R.MOLDOVA - CHIŞINĂU; DUNAF FELICIA -
R.MOLDOVA - CHIŞINĂU; PARASCHIV DRAGOŞ MIHAI
- FOCŞANI - VRANCEA

PREMIUL SPECIAL: DAN ANDREEA ANAMARIA -
BUCUREŞTI; PERJARU MARIA ALEXANDRA - FOCŞANI
- VRANCEA; CIORNOVALIC ALICE ANA-MARIA -
GALAŢI; ROMAN TINA - GALAŢI;

CATEGORIA 8 - 12 ANI

PREMIUL I: RUSU LAVINIA - CHIŞINĂU

PREMIUL II.: SELEA IULIAN - PITEŞTI

PREMIUL III: ŞTEFAN ANDREEA - IALOMIŢA -
FETEŞTI

MENŢIUNEA I: TUDURIU ANDREEA - BACĂU

MENŢIUNEA A II-A: PĂUNESCU ELENA -
CONSTANŢA

MENŢIUNEA A III-A:POPA CATINCA - BUCUREŞTI

MENŢIUNEA A IV-A: VOICU ANA-MARIA - BRĂILA

PREMIUL SPECIAL: CAPTARU MARA - BUCUREŞTI;
BÎTCU IOANA - ILFOV - CHIAJNA; COSTACHE
ANDREEA ŞTEFANIA - PITEŞTI; COSTACHE MARIA
GEORGIANA - PITEŞTI; MARAVELA ANDRADA -
GALAŢI; CHESAR ŞTEFANIA MIHAELA - BUCUREŞTI

CATEGORIA  4 - 7 ANI

PREMIUL I: BAHRIN DARIA TEODORA - IAŞI

PREMIUL II: HORGHIDAN ANASTASIA IOANA -
PIATRA-NEAMŢ şi CIORNEA ANASTASIA -
CONSTANŢA

PREMIUL III: NEACŞU REBECA MARIA - BRAŞOV

MENŢIUNEA I: MANEA DENISA ADRIANA - IAŞI

PREMIUL SPECIAL: ŞERBĂNESCU MĂLINA
ANDREEA - BUCUREŞTI şi  ALECSOAE NICOLE
ALEXANDRA - BUCUREŞTI



3

Reviste

foto 1

Horelor, surorilor

foto 2

foto 3

foto 6

foto 4foto 5

fo
to

 7

Un eveniment cu adevărat excepţional s-a desfăşurat în ziua de joi, 16 septembrie 2010, la
Mansarda Centrului Cultural „Dunărea de Jos”: a avut loc lansarea unei antologii de jocuri
populare din judeţul Galaţi, mai exact cartea „Horelor, Surorilor” care poartă semnătura a doi
coregrafi, Ioan Horujenco şi Grigore Băcanu (foto 1). Volumul, însoţit de un CD, a apărut la
editura Centrului Cultural, cu sprijinul Consiliului Judeţean. Lansarea a avut loc în cadrul
Simpozionului „Satul românesc - viitor şi perspective”, la care au mai participat, printre alţii,
Theodor Vasilescu, artist emerit, preşedintele Asociaţiei Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România (foto 7),
Marin Barbu, în centru foto 6, specialist în cadrul Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Bucureşti, Vasile Plăcintă, şeful ansamblului Doina Covurluiului (foto 6, dreapta), Aurelia Bogatu Matei, directorul Centrului
Cultural (foto 2 şi 3), etnologul Eugen Holban, autorul unui studiu consistent despre costumul tradiţional din sudul Moldovei,
publicat în acelaşi volum (foto 4, dreapta), Anişoara Stegaru, şefa Secţiei Cercetare din cadrul Centrului Cultural
(foto 3, stânga). ( a.g.s.)
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Cea de-a 575-a aniversare de atestare documentară a oraşului Tecuci, 1

septembrie 1435, a fost ocazia cu care consilierii locali i-au onorat  pe poetul Dionisie
Duma, artistul plastic Grigore Patrichi- Smulţi şi pe Vasile Dănăilă Pazvante,
realizatorul unui minunat parc, cu Titlul de „Cetăţean de Onoare” al
 municipiului Tecuci.

Şedinţa consiliului local s-a desfăşurat nu doar în prezenţa consilierilor, în Sala
mare a Primăriei fiind prezenţi numeroşi reprezentanţi ai instituţiilor de cultură, ai
cenaclului literar „Calistrat Hogaş”şi numeroşi cetăţeni de onoare.

Poetul DIONISIE DUMA s-a născut la Tecuci la 8 septembrie 1940, chiar de
Ziua Naşterii Maicii Domnului, anul acesta împlinind 70 de ani. (Redacţia revistei
Dunărea de Jos se alătură tuturor celor care i-au urat la mulţi ani şi sănătate!) În
ciuda vârstei, el rămâne acelaşi trubadur modern şi romantic plin de candoare.
Vârsta nu şi-a pus amprenta asupra sufletului şi a simţirii sale, el rămânând autor al
cântării iubirii sincere şi sacre care trăieşte anotimpurile în sine, împreună cu peisajul
liric al poeziei.

Din Laudatio prezentat de directorul casei de Cultură reţinem că Dionisie Duma
s-a format la şcoala ieşeană a culturii, fiind absolvent al Facultăţii de Filologie a
Universităţii „Al.Ioan Cuza” din Iaşi, renumiţi profesori contribuind la formarea sa
literară , printre care acad.Constantin Ciopraga, Ştefan Cuciureanu,

Gavril Istrati ş.a.
A pus bazele cenaclului literar „Calistrat Hogaş” şi a Festivalului Naţional de Poezie „Costache Conachi”, este

membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor din R.Moldova, al Societăţii Culturale „Junimea”din
Iaşi şi a Societăţii Scriitorilor gălăţeni.

A debutat în publicistică cu „Ardere”, în anul 1970 şi a mai  publicat peste 10 volume, printre care unele în limba
franceză şi engleză.

Poetul Dionisie Duma rămâne un contemporan al timpului şi al acestui oraş moldav, care, parafrazânu-l pe poetul
George Coşbuc, în cuvântul său de mulţumire afirma că „Sunt suflet în sufletul Tecuciului meu/ Şi-i cânt
bucuria şi-amarul”.

Sculptorul GRIGORE PATRICHI- SMULŢI, în arealul cultural al zonei se
remarcă nu doar ca un talentat artist plastic făuritor de frumos, ci şi ca un „risipitor”al
creţiei sale.

Din Laudatio prezentat de muzeograful Lucia Gologan am aflat că artistul a
plecat „de la coada sapei”, de pe malul gârlei unde frământa lutul argilos, făurind
chipuri (sau închipuiri) de oameni şi animale, din comuna Smulţi, jud.Galaţi, unde
s-a născut acum 73 de ani, la 3 august 1937. Dovedind „aplecare”către artă, urmează
cursurile unui liceu de specialitate din Iaşi, apoi Facultatea de Arte Frumoase”din
Bucureşti, pe care o termină în anul 1964.

Se stabileşte în capitală, unde, în 1966, debutează la Bienala de pictură şi
sculptură, după care, aproape în fiecare an, expune atât în Bucureşti, dar şi în
oraşele Călăraşi, Slobozia, Piteşti, Buzău, Tecuci, Galaţi, Brăila.

Participă la numeroase „Tabere de creaţie” de pictură şi sculptură, efectuează
călătorii de studiu şi prezintă expoziţii în URSS- 1971 şi 1989, Cehoslovacia-1980,
Polonia, 1973, RDG-1975, Germania de Vest-1980.

În anul 1970 Uniunea Artiştilor Plastici îi conferă Premiul pentru Sculptură.
Ca o recunoaştere a numeroaselor donaţii cu lucrări de sculptură oferite, oraşul Călăraşi şi comuna natală Smulţi i-

au conferit titlul de Cetăţean de Onoare.
Aceeaşi mărinimie a dovedit-o şi faţă de spaţiul cultural tecucean, când, în anul 2006, a donat muzeului tecucean

sculpturi în piatră şi în marmură, evaluate la 13,400 lei (adică cca.31,500 euro).
La acordarea onorantului titlu de Cetăţean de Onoare al Municipiului Tecuci, artistul s-a mai prezentat cu 10 lucrări

în lemn şi piatră, pe care, de asemenea, le-a dăruit oraşului.
Surprins în cel mai plăcut mod posibil de onoarea ce i s-a acordat, artistul Grigore Patrichi Smulţi, cu emoţie şi

modestie, în cuvântul său a menţionat că „lucrează şi donează ca să se simtă bine, vrea să fie ca un râu care curge
mereu”. Prin prezenţă şi gest, artistul şi-a urmat înaltul său crez.

Foto şi text: Octavian Cerchez

Mesagerii culturii răsplătiţi cu titlul de CETĂŢEAN DE
ONOARE AL MUNICIPIULUI TECUCI
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(urmarea la p.6)

La capătul dinspre Vadul Ungurului al străzii
Domnească - acum capătul liniei de troleu 102, 104 -
se află un parc care, de-a lungul vremii,
s-a numit: „Parcul Carol”, „Parcul
Pionierilor”, „Parcul CFR-iştilor”...
Întins pe o suprafaţă de 3 hectare, el
pare grădina unui palat demult părăsit.
Ici-colo bănci goale, singuratice,
întregesc peisajul arămit de toamnă.
Ţâşnitori ruginite străjuiesc aleea
principală,  înţepenite într-o
 inutilitate deprimantă.

Câţi gălăţeni îşi amintesc că la
intrarea în acest parc se afla odată o
coloană albă, din marmură de Pentelic,
cilindrică, cu capitelul în stil doric, în
vârful căreia, la o înălţime de 9 metri,
un vultur negru încremenise cu aripile
larg deschise? Era „Monumentul eroilor
de la Costangalia”, care a fost comandat
în 1863 de Domnitorul Alexandru Ioan
Cuza sculptorului gălăţean Vasile
Scutari. Pentru 1200 de galbeni, artistul
l-a conceput în cinstea ostaşilor căzuţi
în apărarea ţării, în lupta de lângă Cahul
cu o ceată de revoluţionari poloni. Nu
ştim unde se află acum această coloană,
pe care se aflau încrustate şi numele
celor 27 de eroi. Dar intrând pe aleea
principală a parcului, la capătul opus se
vede înălţat un alt monument, construit
în anii din urmă, care într-un fel ar vrea
să fie o imitaţie a celui dintâi: în mijlocul
unei rotonde, se înalţă dintr-o grămadă
de pietre dintr-un bazin circular o
coloană înaltă de apă... pietrificată.
Deasupra ei se opresc din când în când
păsări din zbor. Ea însăşi poate imagina
traiectoria unui zbor. Oricine ajunge aici,
în această de nord margine a oraşului,
are dreptul să viseze lângă această
imaginară fântână.

Tăcerea încremenită a parcului este
sfâşiată din când în când de trenurile care
trec, dincolo de el, spre destinaţia
lor necunoscută.

Într-un alt bazin, mai larg, artistic aşezat într-o vale
a parcului, un delfin (din beton armat, de un metru şi

ceva) a stat odată suspendat pe un
suport înalt, de parcă ar fi eşuat acolo,
pe acea înălţime, în timp ce apele se
retrăgeau într-un reflux continuu.
Timpul  -  sau nu se ştie ce duşman
mâncător de peşte ori mamifere marine
- a „muşcat” din el, lăsându-i la vedere
doar coastele metalice.

Pentru a sparge monotonia liniilor,
arhitectul necunoscut al parcului a
gândit o sferă - şi ea spartă de goluri
rotunde, ca o minge cu buline negre,
căzută parcă din cer sau uitată, pur şi
simplu de giganţi, după un meci de
basse-ball... (Vezi coperta IV!)

Fiecare bancă este un loc răbdător
care aşteaptă. Fiecare frunză căzută este
un ochi cu pleoape galbene şi privirea
spre cer. Refugiat în singurătate şi uitare,
la capătul drumurilor noastre asfinţeşte
un parc... încă viu.

Dar ce ne atrage cel mai mult atenţia
este un chioşc. Sau o colibă. Sau un
foişor cu acoperiş ţuguiat care tronează
pe o ridicătură, susţinut de patru coloane
ca nişte tulpine de piatră. Câteva buturugi
veritabile din jur adâncesc impresia că
nu piatra, ci lemnul a prins rădăcini acolo.
O inscripţie din 1913 şi o iscălitura ne
duc însă cu gândul în altă parte, la cel
care, cândva, a transformat piatra în
lemn vorbitor: V.Petrescu... Probabil,
odată, în acest chioşc fanfara cânta.
Acum vântul şuieră subţire prin
acoperişul ţuguiat asemeni unui clopot
care şi-a pierdut limba...

Prin 1993, semnalam în cotidianul
„Viaţa liberă” ciudăţenia amplasării în
acest parc a chioşcului solitar care nu
seamănă cu nimic din jurul lui. Se vedea
de departe (şi se vede şi acum) că este
adus acolo ca de pe altă lume. Şi mai
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ales este amplasat într-un loc unde se deteriorează
continuu. L-am fotografiat şi am publicat mai apoi separat
imaginea lui la o rubrică pe care o intitulasem „Vă
cunoaşteţi oraşul?”. Şi răspunsul a venit repede, de la
un cititor care-i cunoştea cel mai bine istoria: renumitul
meşter Nicolae Malamatidis (răposat între timp,
Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!): „Fotografia din
imagine reprezintă fostul foişor din Parcul Municipal
- n.red.: a se vedea cartea poştală de pe coperta IV!-
actualmente „Eminescu”, care în timpul modernizării
parcului a fost segmentat, transportat şi remontat
în Parcul CFR. Construirea complexului din Parcul
„Eminescu” a fost executată de inginerul rustician
V. Petrescu, din mortar cu ciment,  având
balustradele în imitaţie de trunchi de copac şi crengi
şi datează din anul 1913. În anul 1980 a avut loc
restaurarea podului din Parcul „Eminescu” şi a
balustradei cu o imitaţie perfectă a celor vechi,
aceasta făcându-se de meşterul Malamatidis
Nicolae. Adică de semnatarul acestor rânduri.”

Acest meşter de excepţie avea pe atunci 73 de ani
şi timp de 55 de ani lucrase zidărie, ornamentaţii şi
marmură, învăţând meserie de la vechi maeştri italieni.
Nu era doar un executant, ci lucrase cu multă dragoste
la restaurarea Parcului „Eminescu” (semnătura lui se află
şi ea încrustată în carnea betonului de pe podeţele din
parc), de aceea susţinea cu convingere: „Locul chioşcului
era aici, trebuie adus înapoi. Este loc pentru el, doar a
fost gândit să fie în acest loc. Aştept decizia Primăriei şi
îl aduc înapoi! (din păcate, n-a mai apucat!...).

Ulterior, în „Viaţa liberă” din 10.11.1995, Katia
Nanu amintea din nou faptul că modul în care a fost
gândit Parcul din centrul oraşului Galaţi nu a fost deloc
întâmplător. Şi îl cita pe profesorul Gh. N. Munteanu-
Bârlad care, în monografia sa, „Galaţii”, semnala că
„frumosul chioşc din ramuri de mesteacăn” aparţinea
Parcului Municipal, nicidecum Carol: „În mijlocul
oraşului, pe strada Domnească colţ cu str. G-ral
Lahovari se află parcul Municipal cu frumoase
straturi de flori împrejurul bazinului de apă
ţâşnitoare, un pod betonat sub sălciile pletoase duce
în fundul grădinii la stâncile tot betonate, unde se
află construit un frumos chioşc din ramuri de
mesteacăn, la poalele căruia apa prelinsă dintrte
stânci formează două mici eleştee cu maluri acoperite
de frumoasa peluză de iarbă verde”. Se făcea atunci
din nou un apel la edilii urbei pentru a dispune
transportarea lui înapoi şi a întregi astfel complexul rustic
- unic în felul său - din centrul oraşului.

De-a lungul timpului, ziarul „Viaţa liberă” a primit
multe apeluri din partea gălăţenilor care îşi iubesc urbea
şi mai ales au respect pentru păstrarea tradiţiilor ei.
Dl ing. Gheorghe Ioan Alexandru, veteran de război
(decedat şi el între timp) ne scria că a făcut demersuri
pe lângă autorităţi încă din 1988, când s-a întâmplat
mutarea, dar fără niciun rezultat. „De-a lungul anilor,
statuia lui Eminescu, ca şi parcul, au avut de pătimit
în fel şi chip. Statuia a tot fost mutată de colo-colo
prin oraş şi după lungi peregrinări pe diferite
amplasamente a fost readusă acasă. Însă coliba
rustică a parcului a rămas în continuare alungată,
din motive necunoscute, la marginea oraşului, în
Parcul CFR-iştilor. De ce oare? Eu consider că orice
modificare a stilului şi a inventarului prevăzut de
proiect, cât şi împrăştierea pieselor sale pe alte
amplasamente reprezintă dezmembrarea unei opere
de artă”.

Suntem spre sfârşitul anului de graţie 2010. Şi nu
s-a întâmplat nimic. Ce facem, aşteptăm cumva anul
2013, să se împlinească un secol de la semnătura în
piatră a inginerului rustic V.Petrescu?

Violeta Ionescu

Delfinul
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PARCUL CAROL I

(Textul de mai jos a apărut în almanahul revistei
noastre, în anul 2007. A fost atunci şi o mică şi
regretabilă eroare de an, sunt, după cum se observă,
şi nişte mici diferenţe între articolul doamnei Violeta
Ionescu şi cel al domnului Corneliu Stoica, dar tocmai
de aceea merită re-publicat, pentru a trezi reacţii şi
spre a se afla adevărul istoric. Întrebarea zilei ar fi:
de ce Parcului Carol i se mai spune semi-oficial
Parcul C.F.R.?)

Parcul «Carol I» se află situat pe Strada Domnească,
la capătul dinspre nord al acesteia. Ocupă o suprafaţă de 7
hectare, înainte, porţiunea străzii dintre Grădina Publică
şi acest parc s-a numit Calea Bârladului şi mai apoi
Bulevardul Regele Carol I. Strada Domnească era
cuprinsă între Piaţa Regală (intersecţia de lângă actualul
hotel «Dunărea») şi Grădina Publică. După 1944 ambele
segmente au primit numele de Republicii, nume purtat
până când, prin Decizia Prefecturii Judeţului Galaţi nr. 105
din 6 septembrie 1990, s-a revenit la numele de Strada
Domnească.. Denumirea Parcul «Carol I» i-a fost
atribuită cu câţiva ani înaintea primului război mondial,
iniţial parcul numindu-se «Aslan», probabil după numele
unui cetăţean înstărit din Galaţi care a cedat terenul
municipalităţii la sfârşitul secolului al XlX-lea. În anii
regimului comunist parcul s-a numit mai întâi « Parcul

Pionierilor », apoi «Parcul C.F.R.». În 1990 s-a revenit la
denumirea antebelică de Parcul «Carol I».

La intrarea în acest parc, cu mulţi ani în urmă, se
afla un monument format dintr-o coloană cilindrică de
marmură de Pentelic, înaltă de nouă metri, în vârful căreia
se găsea un vultur negru cu aripile desfăcute pentru zbor.
Era Monumentul eroilor de la Constangalia (localitate
lângă Cahul), comandat în 1865, de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, sculptorului gălăţean Vasile Scutari pentru a
cinsti memoria celor 18 soldaţi români căzuţi în lupta cu
300 de polonezi, organizaţi în Imperiul Otoman, ce
încercau ca prin Basarabia să ajungă în Polonia.
Monumentul a fost terminat după abdicarea domnitorului
(11 februarie l866) şi abia în 1914 Primăria a putut să-1
amplaseze în locul amintit. Autorităţile comuniste aflate
la putere l-au dărâmat după 1948.

Piesa cea mai importantă din acest parc o constituie
Grota şi Pavilionul rustic aduse din Parcul « Mihai
Eminescu ». Pavilionul este construit din beton armat, iar
finisajul imită coaja de copac. Poartă  semnătura
inginerului V. Petrescu.

Spaţiul verde, mulţimea arborilor, rondourile cu flori,
amenajările pentru copii şi adulţi oferă condiţii bune pentru
popas, îndemnând la odihnă şi relaxare într-un cadru
natural de o deosebită frumuseţe.

Corneliu Stoica
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Nu numai oamenii, ci şi parcurile îşi au istoria lor,
care, printr-o extensie conceptuală, poate coborî până în
Antichitatea greacă, ce a inventat polis-ul, cetatea
întărită cu ziduri de apărare şi în interiorul căreia vegetaţia
nu-şi găsea loc, abia reuşind să-i protejeze pe oamenii
care trăiau acolo în condiţii destul de precare, având însă
asigurată protecţia vieţii lor efemere.
Cei care trăiau în afara zidurilor erau
expuşi riscurilor unor atacuri venite
mai ales de pe mare, nu neapărat
din noţiuni militare, ci în scop de jaf.
Era o existenţă aventuroasă pe care
textele vremii le consemnează
destul de frecvent. Polis-ul a fost
soluţia ideală de conservare a vieţii
şi de articulare a unei existenţe care
să ţină cont de nevoile materiale şi
spirituale ale comunităţii din aceste
cetăţi, veritabile state în miniatură.
Fiind o civilizaţie a pietrei, opusă
celei de pământ sau de lemn, între
aceste ziduri a înflorit nu doar
civilizaţia de tip urban, ci şi cultura
care se rafinează până într-atât,
încât devine model pentru cetăţile
Imperiului Roman şi mai apoi pentru
oraşele mari ale Europei şi ale
continentelor ce se întâlnesc în jurul
Mediteranei. În chip firesc, între aceste ziduri s-a inventat
ideea de grădină/parc (vezi Grădina lui Akademos),
gândită ca spaţiu al instrucţiei, al meditaţiei, al plimbărilor
peripatetice ale maestrului cu ucenicul său. O astfel de
grădină, de dimensiuni reduse, evident, era o alternativă
la peisajul de piatră în care doar cercul de deasupra mai
amintea de natură, în sens generic, cea opusă culturii,
aşa cum procedează Lévi-Strauss în cărţile sale.

Modelul antic de cetate s-a perpetuat de-a lungul
Evului Mediu şi chiar în epocile următoare până ce
palatele regale ies din incinta zidurilor şi se plasează în
afara lor, fiind înconjurate de păduri sau parcuri imense,
gândite de arhitecţi ca o completare a palatului fastuos.
Reîntoarcerea la natură este un curent, mai degrabă

Reîntoarcerea la natură

O altfel de invitaţie la plimbare...

filosofic, în Secolul Luminilor (rousseau-ismul) şi devine
fapt cotidian în epoca romantică. Acum natura devine
„stare de spirit”, altfel spus peisajul e un rezonator firesc
al trăirilor, emoţiilor, sentimentelor şi, mai mult decât atât,
se metamorfozează într-un limbaj indirect al acestora.
Noua mentalitate duce la o civilizaţie a parcurilor ce

întrerup monotonia urbană şi se
deschid pentru orice doritor de
evadare într-un spaţiu natural
prin excelenţă  la englezi şi
ordonat geometric la francezi.
Aşa ajunge şi-n spaţiul românesc
ideea de parc sau grădină, mult
întârziată  de ceea ce era
realitatea urbană a locului, mai
ales cea din Principate, în care
lipseau oraşele propriu-zise, locul
lor fiind luat de târguri. Într-o
astfel de aşezare parcul era un
non-sens, căci logica uliţelor şi a
caselor era una mai apropiată de
rural decât de urban. Casele de
chirpici alternau încă cu cele de
cărămidă, prăvăliile erau aşezate
una lângă alta, cu deschidere la
uliţa principală, iar locuinţa şi
grădina veneau în continuarea
celor dintâi. La ce-ar fi folosit

parcul într-o astfel de aşezare pentru care lumea vegetală
era la îndemână? Cei înstăriţi aveau şi livadă şi vie,
nemaiavând nevoie de un spaţiu al reveriei, al plimbărilor
solitare sau în grup. Doar în momentul în care unele târguri
devin în cele din urmă oraşe, parcul se inventează şi-n
spaţiul urban românesc. Istoria târgurilor, ce devin treptat
oraşe, se circumscrie nu atât în jurul unui Centru, cât în
cel al unei grădini, numită „publică” atunci când e iniţiativa
primăriei sau poartă numele celui care a gândit-o sau a
donat terenul spre folosul obştei. Poate că de aici vine şi
precaritatea spiritului urban în spaţiul cultural românesc,
cetatea fără centru (Agora generică) fiind mai degrabă
o realitate preponderent rurală, pentru care grădina sau
parcul sunt cvasiinutile.
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Parcurile Galaţiului, atâtea câte sunt, sunt
circumscrise acestei mentalităţi precare şi de aici
integrarea lor vagă în conştiinţa publică. Câtă vreme
aşezarea de pe malul Dunării a rămas în perimetrul văii
Siretului şi a Dunării, târgul din valea oraşului n-a
cunoscut ideea de parc sau grădină, nici în zona de
mahala (Bădălan), nici în cea mai avantajată economic,
care gravita în jurul portului. În momentul în care
perimetrul invocat mai sus a devenit insuficient sau s-a
dovedit nesigur din cauza inundaţiilor repetate cu efect
devastator, negustorii înstăriţi şi-au durat case
somptuoase pe culmea ce domina târgul, străbătută până
mai ieri de drumul de pământ pe care-l foloseau
comercianţii şi domnii veniţi de la Stanbul, dornici să urce
pe tronul de la Iaşi şi neinteresaţi de uliţele înguste şi
întortocheate ale aşezării. Grădina Publică, întâiul parc
al Galaţilor, a fost gândit şi aşezat la capătul Străzii
Domneşti (zona locuită), luând locul unui teren viran şi
fiind locul în care se încheiau promenadele cu trăsura
ale protipendadei.

Când Strada Domnească şi Strada Traian şi-au
extins perimetrul locuibil dincolo de Grădina Publică şi
vechea Piaţă de fân (actualul parc Rizer) s-a pus

problema unirii celor două uliţe printr-o legătură directă,
înaintea celei care urca prin Vadul Ungurului spre ceea
ce numesc azi gălăţenii Bariera Traian. Cum spaţiul era
viran, proprietarul terenului (Aslan) l-a dăruit oraşului spre
a se construi un parc ce i-a purtat numele în memoria
colectivă până când a devenit „Carol I”, apoi „Parcul
Pionierilor” sau „Parcul CFR” în anii comunişti şi din nou
„Carol I” după evenimentele din decembrie ’89.

Istoria parcului ce şi-a schimbat semnificativ
înfăţişarea în ultimii ani însoţeşte istoria urbei a cărei
extensie geografică a urmat logica reliefului în terase şi
a limitelor naturale: Siret, Dunăre, Brateş, permiţând, de
la un moment dat, doar extensia spre Nord şi-n
consecinţă înglobarea lui în perimetrul cetăţii. Un parc
este mai mult decât o alternativă la civilizaţia betonului şi
a asfaltului, el purtând în chiar logica lui mărcile culturii
la fel ca şi muzeele, bisericile, clădirile monumentale,
statuile sau alte repere ale spaţiului urban care merită
văzute şi frecventate. Toate acestea fac parte din
identitatea urbană şi de aceea înglobarea într-un circuit
cultural permanent se impune. O săptămână dedicată
parcurilor gălăţene, marcată de expoziţii, târguri cu profil
cultural, spectacole şi evenimente, diferite de la caz la
caz, ar conştientiza publicul sensibil la frumos şi l-ar
determina să includă aceste areale verzi în conştiinţa
activă a cetăţii, una diferită de ceea ce sunt ele acum.
Un astfel de efort cultural ar valoriza efortul economic
semnificativ de întreţinere şi amenajare a acestora,
transformându-le în repere ale cetăţii vii interesate de
actul de cultură şi de edificarea unui spirit urban care să
pună în umbră cultura de mahala, dominantă încă din
raţiuni istorice şi de mentalitate. Parcurile spiritualizate
şi un Centru al urbei sunt repere ale trecerii Galaţiului la
condiţia nouă de oraş al secolului 21, cu vocaţie culturală
distinctă şi pertinentă.

George Lateş
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REGELE CAROL I
(1866-1914)

Decizia relativ recentă  a administraţiei locale a
Municipiului Galaţi de a redenumi parcul de la extremitatea
nordică a străzii Domneşti Parcul Carol I, este un bun prilej de
a rememora personalitatea primului Rege al României cât şi
evenimentele în acea perioadă de afirmare internaţională
 a României.

După o profundă decădere politică şi economică din
perioada domniilor fanariote, între anii 1769-1854 Moldova şi
Ţara Românească au fost sistematic obligate să suporte
întreţinerea unei armare ruseşti de ocupare care depăşea de
regulă cifra de 200 mii de soldaţi şi ofiţeri (1). Din cei 85 de ani
menţionaţi mai sus, aceste ocupaţii militare ruseşti reprezentau
21 de ani (2). Politicienii Rusiei au aruncat dintotdeauna priviri
lacome asupra principatelor dunărene şi le-au considerat ca
aparţinând deja imperiului ţarist. Panslavismul era fără îndoială
un pericol şi pentru întregul Occident, care a reuşit să stopeze
pentru o perioadă această ofensivă prin Războiul Crimeei, care
a însemnat pentru Ţările Române retrocedarea celor trei judeţe
din sudul Basarabiei răpite odată cu întreaga Basarabie în
 anul 1812.

Unirea Principatelor Române prin numirea lui A.I.Cuza la
24 ianuarie 1959 a oferit românilor şansa de a avea un domn
inteligent, voluntar, abil şi hotărât să meargă până la capăt cu
reformele. Nu există domeniu al vieţii publice în care Cuza Vodă
să nu fi făcut reforme democratice. Secularizarea averilor
mănăstireşti din 1863 şi reforma agrară din 1864 au constituit
poate cele mai importante legi care au rămas în memoria colectivă
a ţăranilor care au beneficiat direct de ele (3).

Cu siguranţă era de preferat ca alegerea domnului străin
să fi fost fără violenţă, cu liberul consimţământ al principelui
Cuza, căci o abdicare voluntară în vederea marelui scop naţional
era plănuit de el însuşi în conformitate cu programul naţional
stabilit de Divanurile Ad-Hoc (4). Corespondenţa lui Cuza cu
Napoleon al III-lea confirmă intenţia domnitorului de a oferi
tronul unui succesor dintr-o familie suverană. Dar modul cum
a fost răsturnat A.I. Cuza (la 11 februarie 1866) rămâne
condamnabil creând precedentul periculos al actului de sperjur
pentru armată.

Imediat după abdicare, locotenenţa domnească (Lascăr
Catargiu, N. Golescu şi colonelul N. Haralambie) s-a confruntat
cu mişcarea separatistă de la Iaşi din 3 aprilie 1866, organizată
de agenţii ruşi la care a aderat sub lozinca „Jos unirea!” tânărul
boier moldovean rusofil Nicolae Rosetti-Roznovanu ( atât de
identificat cu Rusia, încât pe moşia sa de la Roznov construise
o biserică în cel mai pur stil rusesc) şi alte personalităţi marcante
din Iaşi (5).

În această perioadă Austria, Rusia şi Turcia făceau tot
felul de presiuni pentru separarea celor două provincii
româneşti. Aşa zisul protectorat oferit de Napoleon al III-lea
Principatelor Române, suferă o deviere care putea deveni
catastrofală pentru soarta Principatelor. Napoleon al III-lea
propune Austriei în 1865 să renunţe la Veneţia în favoarea
Italiei, în schimbul anexării Principatelor Unite la Imperiul
Habsburgic. Refuzul Austriei şi opoziţia Angliei au salvat
România de la acest târg imperial (6).

Românii nu dovediseră suficientă inspiraţie prin alegerea
lui Filip de Flandra care era fratele regelui Leopold al Belgiei şi

nepot al regelui
Ludovic Filip, care
făcea parte din
Casa de Orleans,
candidată la Tronul
Franţei. Refuzul
acestuia anunţat
oficial la 18 martie
1866 a determinat
orientarea spre un
alt candidat din
familia de
Hohenzollern prin
n om i n a l i z a r e a
principelui Carol.
Această  veste a
fost transmisă la
Bucureşti în data
de 14 martie 1866
printr-o telegramă
de către agentul
diplomatic român la
Paris, Ion Bălăceanu. Avantajul acestei alegeri era considerabilă.
Familia de Hohenzollern se înrudea cu Casa imperială franceză
şi cu cea regală prusiană.

Neamul Hohenzollernilor cobora din dinastia ducală suabă
a Burchardingilor fiind atestată documentar încă din anul 1061.
Un neam vestit care a ştiut să combine vitejia cu pasiunea
pentru artă. Stephanie de Beauharnais, fiica adoptivă a primului
împărat francez, a fost soţia prinţului elector Karl Ludwig
Friedrich von Baden, iar fiica lor Josephine s-a măritat cu
principele Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen cu care a
avut căsnicia cea mai fericită ce se poate imagina. Din acest
mariaj au rezultat patru fii, prinţii Leopold, Carol, Anton şi
Fridrich, precum şi două fiice, Stephanie şi Marie. Prinţul Carol
s-a născut la 20 aprilie 1839 la Sigmaringen. Bunicul său
principele Karl era un domnitor sever şi veghea la respectare
strictă a disciplinei în familie, precum şi la respectarea etichetei
de curte. Tatăl, Karl Anton, care a înţeles spiritul epocii noi, s-
a conformat cu spiritul liberal, fiind un german loial. Mama
principelui, Josephine, blândă şi delicată, profund evlavioasă
dar nu bigotă, impresiona prin dăruirea de sine, fiind peste tot
îndrăgită şi stimată. În această atmosferă de familie a crescut
prinţul Carol care i-a oferit un model luminos pentru tot
restul vieţii (7).

Educaţia principelui Carol a fost încredinţată unei bone
franţuzoaice, Picard, şi a unui consilier, Emele, care l-au iniţiat
pe prinţ în elementele introductive ale ştiinţelor.

Evenimentele din anul 1848 au determinat pe principele
Karl Anton să abdice de bună voie la 12 martie 1849 printr-un
gest de adâncă nobleţe, renunţând la toate drepturile moştenite
în favoarea ideii de unificare a Germaniei. Prinţul Carol a avut
ocazia de a întâlni pe prinţul Friedrich Wilhelm, viitorul împărat
al Germaniei în anul 1850 la Ostend, moment în care se va lega
o prietenie de lungă durată, ca între doi veri (8).

După studiile efectuate la Dresda a susţinut examenul de
sublocotenent şi pe data de 1 ianuarie 1857 a fost numit
locotenent în suita regimentului de artilerie de gardă. La şcoala
unificată de artilerie şi inginerie, prinţul Carol a primit o serioasă
educaţie în domeniul matematicii, ştiinţelor militare, doctrina
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fortificaţiilor, chimie, fizică, limba franceză, desen pentru
construcţii şi probleme de tactică, etc (9).

În noiembrie 1859, principele Karl Anton s-a mutat la Berlin
fiind numit prim-ministru al Germaniei. Se cerea o schimbare cu
o personalitate cu vederi liberale şi fără prejudecăţi, calităţi pe
care le îndeplinea tatăl prinţului Carol. În anul 1862 a fost nevoit
să demisioneze datorită gravelor probleme de sănătate, dar a
nominalizat regelui pe succesorul lui în persoana lui Bismarck
care era plenipotenţiar la St.Petersburg, propunere acceptată
de rege (10).

Tânărul prinţ Carol călătoreşte pentru prima dată în
străinătate în anul 1856 pentru a vizita Veneţia, Milano şi
Genova. Alte două interesante excursii le va întreprinde prinţul
Carol în anul 1861 în Portugalia şi Franţa meridională. În 1862
face o călătorie în Algeria unde se familiarizează cu serviciul
armatei coloniale franceze şi traversează pustiul Saharei unde
este primit cu tot onorul de şeic şi alţi arabi de vază. Întors în
Franţa este primit la Paris de familia imperială cu toată căldura,
ca făcând parte din familie. În această perioadă este preocupat
de literatura franceză, istoria culturii şi dovedeşte un interes
pentru arhitectură şi artă (11).

Întors la Berlin, prinţul Carol şi-a reluat serviciul militar şi
a luat parte la războiul cu Austria şi Danemarca, fiind prezent la
asediul şi asaltul cetăţii Fredericia, cu asaltul redutelor din
Düppel (12).

Viitorul Domn al României avea 27 de ani, era tânăr sănătos
atât la minte cât şi la trup, extrem de serios, muncitor, ordonat
şi metodic, perfect echilibrat, cunoscător în arta militară, orientat
în viaţa socială şi cu un remarcabil simţ politic, având idei
liberale. Venise în contact direct cu realităţile aspre ale războiului
şi cunoscuse monotonia Curţii Regale din Prusia şi strălucirea
celei imperiale de la Paris.

Era pregătită  ţara noastră  pentru a primi pe
principele Carol?

(va urma)

Radu Moţoc

Note:

1. Ocupaţiile militare ruseşti din perioada 1769-1854:
- 27 septembrie 1769- septembrie 1774
- Septembrie 1788 - 29 decembrie 1791
- 17 noiembrie 1806 - 16 mai 1812
- 26 aprilie 1828 - aprilie 1834
- 18 octombrie 1853 - 4 septembrie 1854, Istoria României

în date, Ed.Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971
2. Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova - August 1848,

pag. 41.
3. „Un număr însemnat de mănăstiri (35 din 69 în Ţara

Românească şi 29 din 122 în Moldova) fuseseră închinate
mănăstirilor de la Muntele Athos, patriarhiilor şi altor aşezăminte
religioase din Orientul ortodox , astfel că avea loc o mare scurgere
de venituri către aceste biserici din afara ţării. Aproximativ un sfert
din teritoriul ţării aparţinea acestor mănăstiri înstrăinate” Florin
Constantiniu, O Istorie Sinceră a Poporului Român, Universul
enciclopedic, Bucureşti,1997, pag. 233

4. În mesajul său pentru deschiderea sesiunii parlamentare pe
1865-1866, citit în Cameră la 5 decembrie 1865, cu două luni înainte

de răsturnare se termina cu următoarele cuvinte:”Eu voiesc să fie
bine ştiut că niciodată persoana mea nu va fi o piedică la orice
eveniment care ar permite de a consolida edificiul politic la a cărui
aşezare am fost fericit de a contribui”, Titu Maiorescu, Istoria politică
a României sub domnia lui Carol I, Humanitas, 1994.

5. „Nici-o accentuare a spiritului separatist între munteni şi
moldoveni nu era de temut, cu toată ocrotirea ce ar fi aflat-o din
partea Rusiei. Răscoala de la 3 aprilie 1866 fusese energic înăbuşită
de locotenentul domnesc Lascăr Catargiu, sosit cu o zi mai înainte în
Iaşi; şi chiar faptul că acea mişcare a fost înscenată, cu ajutorul
cneazului Moruzi, de nişte oameni fără însemnătate, ca N.Roznovanu,
Teodor Boldur-Lăţescu şi N.Ceaur-Aslan, cărora li se asociase uşorul
la minte mitropolitul Calinic Miclescu, dovedea că epoca deosebirii
între moldoveni şi munteni ajunsese acum pe sfârşite. În toată liniştea
principele Carol, înainte chiar de intrarea sa în capitală, de la moşia
Goleştilor, unde a fost găzduit în seara de 9 mai 1866, a putut să facă
din graţierea mitropolitului Calinic primul act al domniei sale”, Titu
Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I,
Humanitas, 1994, pag. 16.

6. Memoriile Regelui Carol I al României, Prefaţa semnată de
Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1994, pag. 7.

7. „Bunic serios, cumpătat, cu spirit gospodăresc şi dragoste
de ordine, tatăl cu viziunea scopului şi conştiinţa datoriei, permanent
gândind şi acţionând în perspectivă, animat de un viu interes pentru
artă şi ştiinţe, mama grijulie, veşnic preocupată de ai săi, cu profunda
ei bunătate şi sensibilitate” Paul Lindenberg, Regele Carol I al
României, Humanitas, Bucureşti, 2008, pag. 8.

8. Ibidem, pag. 11.
9. Ibidem, pag. 16.
10. Ibidem, pag. 18.
11. Ibidem, pag. 19-20.
12. Memoriile Regelui Carol I al României, Editura

Machiavelli, Buc., 1994, pag. 13.
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Adriana
Lisandru

Mult mai înalt

să ne ascundem
în spatele grădinilor noastre era cimitirul bătrânilor
avea iarbă aspră şi vişini cruci strâmbe de lemn
bujori şi-o biserică
unde se mai rugau doar lilecii
uneori trecea Dumnezeu pe acolo să culeagă sunătoare
şi fragi
să ne ascundem spunea Danu poate-l vedem
trebuie să fie înalt mai înalt decât tata
vântul îmi croşeta dantele din păpădii pe rochia scurtă
eram desculţă aveam
genunchii umezi ca muşuroaiele de furnici
părul mi-l împletise bunica murmurând
acelaşi cântec
niciodată până la capăt
cât semeni cu maică-ta zicea
ai ochii ei
eu mă uitam pe furiş la tabloul alb-negru
aşezat lângă geam
dacă eşti cuminte duminica asta mergem la bâlci
spusese bunicul aprinzându-şi ţigara
sunt scrâncioburi şi vată de zahăr pe băţ

tremuram în iarba înaltă ai mei începuseră să mă strige
Adina Adina
ecoul foşnea printre crengi printre cruci
îi răspundea inima locului izbindu-se de colţul seninului
dacă nu or să tacă or să îl sperie pe Dumnezeu
atunci Danu mi-a arătat graurul îşi lustruia penele
sus pe clopotniţă
vezi a venit a venit
ţi-am spus eu că e mai înalt decât tata

ce poţi să faci într-o primăvară perfectă

poţi traversa piaţa din centrul oraşului gândindu-te la
visul de ieri
se făcea că de-a latul pereţilor melci uriaşi alergau
ca-ntr-o cursă de struţi
te-ai ridicat
aerul îţi ardea cerul gurii
pe tavan

şerpuia un fir de lumină
cât un ştreang mătăsos

poţi să mergi cu autobuzul fără o destinaţie clară
să numeri puştoaicele cu piercing în buză
la fiecare semafor prins pe roşu
să repeţi că moartea e un fel de soră mai mare
broker de succes pe Wall Street
să-ţi aşezi palma transpirată pe geam şi să te bucure
urma lăsată
alături un bătrân cu zâmbet miop
să-ţi numere nasturii bluzei

va fi minunat.

orice om poate fi o ascunzătoare perfectă
nu trebuie decât să-nchizi ochii şi să crezi că-l iubeşti
până uiţi că nu eşti decât o întâmplare absurdă
un fel de ninsoare căzută la tropice
până ce întunericul adormit cu o mână-ntre pulpele tale
va semăna cu George Clooney
ori cu Al Pacino dansând
în Parfum de femeie.

maternitate. cap/pajură

după ce toată lumea adoarme
şi doar un lătrat de câine hoinar
mai zgârie
sub fereastra închisă
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îmi iau moartea în braţe
şi-o mângâi
şi-i vorbesc ca unui copil care niciodată
n-a citit o poveste

ne e bine

aşa lipite una de alta
de parcă am fi
un bănuţ de aramă
cu două feţe
identice

Reportaj despre pantofii roşii ai Anei

Ana va avea douăzeci
de inele pe deget.

cel dintâi i-a fost pus când avea vreo trei luni
lumea era pe atunci lapte dulce
şi-ncăpea într-un sân.

de primul spital îşi aminteşte şi-acum
i-au dat voie să hrănească o pasăre
îi punea firmituri pe pervaz
dimineaţa i se recolta sânge îi spuneau că-l vor da
fluturilor
Ana fluturii sunt plăpânzi şi prea albi
au nevoie de roşu pe aripi
era vară toţi îi aduceau îngheţată
numai mama se făcuse deodată
mai tăcută decât păpuşile ei

pe urmă a învăţat să-şi facă singură ceaiul
să spună o rugăciune înainte de somn
să strângă masa să scrie compuneri
să nu uite că ziua cuprinde o noapte o dimineaţă
amiaza
şi tabletele din cutia de plastic

la paisprezece ani i s-a spus o poveste
despre stelele care curg în fântâni
să se scalde puţin
doar puţin

în noaptea aceea mama ei a ridicat o biserică s-a închis
între ziduri apoi i-a dat foc.
Ana n-a aflat niciodată.

mama Anei coase rochii de mireasă
voaluri atlazuri organza şi perle
în fiecare zi îşi coase câte una pe inimă
rupe capătul aţei cu dinţii şi-l înghite
stomacul ei e un ghem

pe care-şi ascut pisicile ghearele

astăzi mama o să-i cumpere tort
douăzeci de garoafe
şi pantofii roşii pe care i-au văzut în vitrină
îi va cânta la mulţi ani va deschide o sticlă cu vin
la noapte va strânge paharele
şi se va preface-n lupoaică
să strivească iar cerul în colţi

duminica nu ploua niciodată

intri în baie îţi măsori din priviri trupul gol doar o mână
de carne sub care te strângi ca hârtia în foc. degetele
nişte pui jucăuşi mâna trăind departe de tine şi aproape
de lucruri. te-ntinzi. auzi cum se macină sângele pentru
o clipă te-ntrebi ce gândeşte zăpada între fălcile
soarelui.

de mult nu mai vorbeşti despre moarte. o taci. sapi
liniştea ca un câine după osul ascuns. când erai copil
alţi copii îţi spuneau că numai dorinţele pe care le ţii în
secret se-mplinesc. azi e duminică nu ai nimic de făcut.
de la un timp libertatea ia formă de pumn închizi ochii
şi aştepţi lovitura.

nu-ţi aminteşti nicio rugăciune. odată ştiai una cu
îngerul. mai spuneai Tatăl Nostru şi te întrebai dacă-ţi
va aduce sandale când va fi să coboare din cer. ori o
carte cu poze lucioase. duminica mirosea a tămâie
naftalină şi vin. duminica nu ploua niciodată.

oglinda te muşcă pereţii te zgârie durerea se umflă sub
piele cât un şarpe sătul. arunci tot îi faci loc eşti un
balon te înalţi văzută de sus eşti numai o virgulă într-o
frază lipsită de sens.

purgatoriu

ea, eva,
silabiseşte uitarea
ca pe-o evanghelie scrisă
într-o limbă a frigului.
cuvântul femeie începe aici
cu litera a
de la arcă. mereu. fierbinte
rămâne doar pulpa de lacrimă
pe care o stoarce
să-şi spele memoria. o rufă
de unde nu iese nicicum
mirosul de om.
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Valentin Bodea
Galaţii de altădată

Palatul Poştelor
(I)

Între anii 1829-1834, generalul Pavel Kiseleff1 a luat o
serie de măsuri administrative pentru îmbunătăţirea poştelor
din Muntenia şi Moldova. Astfel, în Moldova, funcţionarea
poştei a fost dată în arendă, prin licitaţie publică, pentru anii
1831-1834, lui Nicolae Privileghie, stabilindu-se un număr de
1000 de cai; această arendă a fost apoi prelungită până în anul
18372. În anul 1833 principalele drumuri cu relee de poştă erau
deservite de 1500 de cai în Moldova (Sculeni-Iaşi-
VasluiStrâmtura, Bârlad-Focşani-Galaţi, Podu Iloaiei-Mihăileni,
Târgu-Frumos-Fălticeni-Piatra-Bacău şi Ocna). Potrivit cu
prevederile Regulamentului Organic din Moldova, urma să se
înfiinţeze la Iaşi un birou de poştă pentru scrisori, similar cu
cel din Bucureşti (în Bucureşti exista deja din anul 1830 un
oficiu poştal rusesc care deservea toate nevoile de poştă pe
două direcţii, spre Galaţi şi Craiova), cu misiunea de a asigura
schimbul poştal cu târgurile şi oraşele principale din Moldova3.

Până la revoluţia de la 1848, poştele din Moldova şi
Muntenia au continuat să fie date în arendă, pe o perioadă de
3 ani, unor diverşi antreprenori, extinzându-se cursele şi
introducându-se noi mijloace de transport (braşovence4).
Revoluţia de la 1848 nu a produs modificări substanţiale în
funcţionarea poştei, aceasta continua să fie dată în arendă, pe
5 ani sau chiar mai mult5. În anul 1854, la propunerea austriecilor
s-a început construirea în Moldova a primelor linii telegrafice:
Cernăuţi-Suceava-Fălticeni-Iaşi-Vaslui-Bârlad-Tecuci, iar de aici
la Focşani şi Galaţi. În urma unor alte tratative s-a realizat
joncţiunea reţelelor telegrafice ale Munteniei cu cele ale
Moldovei între localităţile Brăila-Galaţi şi prin Focşani. Aproape
concomitent s-au deschis oficii telegrafice la Iaşi, Tecuci,
Bârlad, Izmail, Focşani şi Galaţi, unde şeful oficiului era Cezar
Librecht6. În Galaţi telegraful şi poşta funcţionau în anul 1856;
la început serveau doar intereselor familiare, datorită taxelor
mari, iar mai târziu, datorită ieftinirii taxelor, şi comerţului7.

În luna mai a anului 1859 a fost numit, ca inspector general
al telegrafului din ambele Ţări Române, maiorul Cezar Librecht.
Unirea poştelor din Muntenia şi Moldova s-a realizat pe baza
unei decizii a Consiliului de Miniştri din 17 iulie 1862, aprobată
prin Decretul numărul 527 din 23 iulie a aceluiaşi an8. Ca urmare
s-a trecut la aplicarea aceleiaşi taxe poştale pe tot teritoriul
României, s-au emis noi timbre poştale, de forma unui octogon
neregulat (în mijlocul timbrului se afla vulturul şi capul de

zimbru) cu valori de 3, 6 şi 30 parale. Prin Decretul numărul 197
din 6 septembrie 1862, serviciul poştal al diligenţelor se
desparte de cel de corespondenţe şi se creează două
administraţii: Centrală (Direcţia generală a poştelor) şi teritorială
(birouri poştale). În anul 1864, prin Înaltul Decret numărul 678
din 24 mai, administraţia poştelor, care depindea până atunci
de Ministerul de Finanţe, a fost trecută la Ministerul de Interne
de care, din anul 1862, depindea şi administraţia telegrafelor.
La propunerea Ministerului de Interne, lucrărilor publice şi
agriculturii, prezentată Consiliului de Miniştri prin referatul
numărul 1710 şi discutată în ziua de 29 august în prezenţa
domnitorului, s-a încuviinţat „propunerea ministrului de interne,
agricultură şi lucrări publice de a se uni în viitor serviciile
poştelor cu cel al telegrafelor sub denumirea de: Direcţia
generală a poştelor şi telegrafelor…“. Jurnalul Consiliului de
Miniştri, semnat printre alţii de Mihail Kogălniceanu,
N. Creţulescu, Steege sau generalul Manu, urmat de Decretul
numărul 1094 din 29 august 1864 prin care director general al
poştelor şi telegrafelor a fost numit maiorul Cezar Librecht9.

La 20 februarie 1887, comuna Galaţi a înfiinţat o linie
telefonică, care leagă Primăria cu poliţia, localul pompierilor,
comisiile şi parchetul. Instalaţia reţelei telefonice a fost realizată
de către Direcţia generală a telegrafelor şi poştelor, pentru suma
de 3.690 lei, iar 1.320 lei reprezentau întreţinerea ei anuală
prevăzută în bugetul comunei10.

În 1889/90 numărul telegramelor prezentate la oficiul poştal
Galaţi se ridica la 67.000, iar al celor sosite la 89.760. Din totalul
corespondenţei telegrafice gălăţene, corespondenţa comercială
şi industrială ocupă aproape două treimi. Scrisorile simple ajung
până la 600.000 pe an, iar pachetele, gropurile şi scrisorile de
valoare aproximativ la 21.600 pe an11. Biroul telegrafo-poştal
din Galaţi era de clasa I şi avea următorul personal: la poştă: un
diriginte cu gradul de oficiant superior gradul II, doi oficianţi
superiori gradul III, trei oficianţi inferiori gradul I, doi oficianţi
inferiori gradul II, doi elevi gradul I, doi elevi gradul II, un
conductor gradul I, trei conductori gradul II, patru conductori
gradul III, un factor-şef, şase factori gradul II şi şapte gradul
III, plus inspectorul de circumscripţie. Personalul poştal costa
anual suma de 77.464 lei. La telegraf: dirigintele oficiant superior
gradul II, un oficiant inferior gradul I, patru oficianţi inferiori
gradul II, trei oficianţi gradul III, doi elevi gradul I, cinci elevi
gradul II, cinci elevi aspiranţi, trei factori gradul II, nouă factori
gradul III, un şef de cantonieri şi doi cantonieri. Personalul
telegraf costa anual suma de 43.020 lei. La acestea se adăuga
chiria localului de 3.500 lei pe an şi cheltuieli de cancelarie şi
iluminare de 1420 lei. Totalul cheltuielilor cu ambele oficii se
ridica la suma de 125.404 lei. Oficiul poştal Galaţi era al treilea
din cele 130 de birouri telegrafo-poştale din ţară12. În Galaţi
sunt 40 de cutii de scrisori, iar scrisorile de ridică de patru ori
pe zi cu două cărucioare13.

Note:

1 Pavel Kiseleff, contele Pavel Dmitrievici Kiseliov, general rus,
cunoscut mai bine sub numele în forma franceză Kiseleff  (8 ianuarie
1788, Moscova; 14 noiembrie 1872, Paris). Între 1829-1834 a condus
administraţia militară rusească a Ţării Româneşti. Preşedinte
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plenipoten ţiar al
divanurilor Moldovei şi
Ţării Româneşti în timpul
administraţiei militare
ruse. A contribuit la
r e o r g a n i z a r e a
administrativă a celor
două principate şi la
î n t o c m i r e a
Regulamentelor Organice.

2 Gheorghe Enciu,
Poşta şi telecomunicaţiile
în România , Editura
Ştiin ţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti,
1984, p. 27.

3 Ibidem.
4 Braşovence, căruţă

sau trăsură mare
 cu coviltir.

5 Ibidem, p. 29-30.
6 Ibidem, 42.
7 Moise N.Pacu,

Cartea Judeţuluiu
Covurlui, I-II,
Stabilimentul Grafic I.V.
Socec, Bucuresci, 1891,
 p. 272-273.

8 Gheorghe Enciu,
op. cit., p. 43.

9 Ibidem, p. 44.
10 Moise N.Pacu,

op. cit., p. 278. Linia
telefonică servea mai ales
pentru anunţarea în caz
de incendiu.

11 Ibidem, p. 274.
Comercianţii de pescării
dau cele mai multe
telegrame la oficiul poştal
Galaţi, deoarece acest oraş
este prima piaţă de
pescărie din România. O
statistică a telegramelor
externe primite sau
expediate din anul 1899/
90 arăta: a) State la care
au fost expediate: Austria
6.720, Rusia 5.560, Anglia
4.332, Turcia 2.380,
Francia 2.004, Germania
1.740, Italia 1.424 etc. şi
b) State de la care au fost
primite: Rusia 4.152,
Austria 2.304, Francia
1.672, Germania 1.616,
Anglia 1.352 etc.

12 Ibidem, p. 275.
13 Ibidem, p. 276.

Această măsură s-a luat în
anul 1889 de către fostul
director general al
poştelor şi telegrafelor,
D. Cesianu.

Metodologia didactică a şcolilor greceşti din Galaţi

În rândul institutorilor greci din Galaţi, nobila profesie didactică avea ca misiune
formarea unor personalităţi autonome integrabile social, cu capacităţi de gândire creativă,
profil moral autentic şi o înaltă personalitate. Pornind de la Platon, care considera educaţia-
arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale
acelora care dispun de ele, Comunitatea greacă îşi educa copiii, pornind de la esenţele
ideale. Educaţia copiilor greci este privită ca o activitate socială complexă şi se realizează
printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni exercitate în mod sistematic şi organizat, în vederea
transformării copiilor în personalităţi active şi creatoare, corespunzătoare condiţiilor istorico-
sociale prezente.

Instituţie profilată pe instruire şi educaţie, şcoala greacă era la începuturile sale
concepută ca un joc, aşa cum rezultă din însăşi denumirea ei (scholé = plăcere). Când
învăţătura a solicitat mai mult intelectul elevului, la noţiunea de joc s-a adăugat cea de
studiu, implicând un efort intelectual şi fizic. Deplasarea răspunderii din sfera de influenţă
a familiei în cea a şcolii este justificată prin însăşi natura acestei instituţii de cultură, care
dispune de condiţii materiale optime pentru realizarea procesului instructiv-educativ, de
cadre didactice cu o calificare adecvată, de programe şi manuale şcolare elaborate după
criterii pedagogice, de un sistem organizat de învăţământ, eşalonat pe clase şi cicluri de
clase (primar, gimnazial, liceal), astfel încât elevul, care învaţă în clasa I scrisul şi cititul,
ajunge ca, la absolvirea fiecărui ciclu de învăţământ să posede un cuantum de cunoştinţe
necesare continuării studiilor pe o treaptă superioară sau încadrării lui într-un sector productiv
al economiei.

Înainte de a trece pragul anului 1864, an atât de important în istoria învăţământului
românesc, credem că este necesar a se cunoaşte modul de organizare şi metodele
pedagogice urmate în şcolile particulare greceşti de la 1821-1864. Şcolile particulare din
această perioadă erau organizate foarte simplu iar cunoştinţele ce se puteau căpăta erau
limitate: la şcolile de pe lângă biserici puţin citit şi scris, cele 4 operaţii elementare şi
cântări bisericeşti iar la pensioanele private se învăţau limbi străine, celelalte obiecte neavând
în vedere o bază aprofundată. Tradiţia didactică greacă, veche de mai bine de un veac şi
jumătate în spaţiul românesc, se rarefiază treptat până la dispariţie. În a doua jumătate a
secolului îşi fac loc noi metode şi apare un nou tip de profesor de “elinească”, mai receptiv
la curentele occidentale şi mai puţin interesat de tradiţie.

În cadrul unor institute particulare greceşti precum: Institutul  elen Venieris, Institutul lui
H. P. Mitropolos, Institutul elen Minerva Galaţi, Institutul Filomela Triandafilidis metodologia
didactică este tot mai mult orientată către posibilităţile elevilor, către aplicaţie, către
dezvoltarea raţiunii. Prin hrisoavele date, prin îndrumările către dascăli, prin orientările
filosofice conturate sunt promovate ca metode, numite mai târziu „active”: exerciţiul,
întrebarea-răspuns (metoda socratică), exemplul, modelul, analogia, procedee de înţelegere
uşoară, studiul individual îndrumat de către un pedagog, examenul, concursul, pedepsele,
recompensele, utilizarea intuiţiei în predare, promovarea procedeelor raţionale, reducerea
ponderii procedeelor de memorizare, desfăşurarea de experienţe fizice în laboratoare,
utilizarea de material didactic pentru matematică, efectuarea de analize, interpretarea
raţională de texte, accesibilizarea prin trecerea de la simplu la complex, de la uşor la greu,
de la apropiat la depărtat. Conţinuturile învăţământului şi educaţiei sunt mai mult orientate
spre practica socială, ştiinţifică şi mai diversificate, pentru a putea educa spiritul. Metodele
intuitive câştigă acum mai mult teren, mai ales în învăţarea celor dintâi cunoştinţe, ca şi
studiul individual, lectura, lucrările practice, examenele. Se considera că un bun profesor

(urmarea la p.31)

Ioana Ignat şi Charlotte Barbu
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Constantin Tănase

La câţi prieteni şi susţinători avea Daniel Leon, moartea
lui prematură şi violentă a fost, pentru mulţi, de neînţeles. Căci
era total inexplicabil ca un om ca el, fost boxer de performanţă,
câştigător al câtorva competiţii prestigioase în plan continental,
cu atâţia adepţi în preajmă, să fie luat pe sus, aşa nitam-nisam,
de câţiva scandalagii de mahala, scos din restaurant şi, după
nici zece minute, găsit fără suflare printre automobilele din
parchingul public.

Unii au pretins că activistul sindical Daniel Leon a fost
victima unui asasinat politic, dar nu aveau vreo idee, cât de cât,
despre cine ar sta în spatele acelei crime. Poliţia, parchetul şi
justiţia, neizbutind să dea de urmele scandalagiilor asupra cărora
planau cele mai consistente suspiciuni, adică varianta cea mai
simplă, de parcă indivizii intraseră în pământ, au decis că moartea
sindicalistului a fost un fel de sinucidere pe fondul consumului
excesiv de alcool. Nu avea importanţă, explicau purtătorii de
cuvânt ai celor trei instituţii fundamentale ale statului, că
analizele toxicologice efectuate cu prilejul autopsiei nu constatat
prezenţa alcoolului în sângele decedatului. Victima fusese
văzută (declarau unii martori) în barul restaurantului Areopag
bând whisky „Jack Daniel’s” cu ghiaţă şi asta era suficient,
din punctul de vedere al legislaţiei în vigoare. (Cu diverse ocazii,
reprezentanţii autorităţilor publice au explicat celor dispuşi
să-i asculte, că Leon D., un antialcoolic notoriu, se preta uneori
la compromisuri, cum a fost în seara fatidică, dintr-un capriciu
onomastic, de exemplu, a se vedea, spuneau ei, asemănarea
numelui său cu denumirea băuturii. Pe lângă subţirimea şi
absurditatea ei, însăilarea era contrazisă de realitatea faptelor:
în urma lui n-a rămas pe masă decât un pahar cu suc natural de
portocale roşii).

Omorul în scop de jaf sau din gelozie era, de asemenea,
exclus, deoarece mortul a fost găsit cu toate bijuteriile asupra
lui (inel, verighetă, lănţişor din aur cu medalion, ceas, ac de
cravată, butoni, breloc etc.) plus o mie de euro în portofel. În
acelaşi timp, nimeni, niciodată, nu a auzit de vreo aventură
galantă care să-i atragă ura unui soţ sau iubit înşelat. Aşadar,
moartea bărbatului, singurul fapt neîndoielnic, a generat o
sumedenie de incertitudini neclarificate nici până în ziua de azi,
care, la rândul lor au întreţinut mult timp o stare inconvenabilă
pentru toate straturile comunităţii.

De pildă, nu s-a aflat niciodată dacă ameninţările despre
care se zvonea că i s-au adresat încă din ziua când liderul
sindicatului „Dreptate şi Frăţie” l-a chemat din mijlocul
mulţimii de şomeri ca să-l facă activist, au existat în realitate. Pe
atunci, Daniel Leon era un tânăr de 23 de ani, cu nevastă şi
copil, concediat de curând din cauza restrângerii activităţii
companiei. Avea, cum se spune, responsabilităţi şi era silit să
recurgă la orice pentru a supravieţui. Despre asemenea chestii
(şi nu altceva) ar fi vrut să le vorbească, în ziua aceea şi altora
ca el, dar nu avea nici o idee cum să o facă.

S-a dus la mitingul marelui sindicat cu acea unică intenţie.
N-a reuşit să ajungă mai aproape de aproximativ douăzeci de
paşi de scena improvizată unde liderul recunoscut al tuturor
sindicaliştilor făcea o probă de microfon înainte de a-şi începe
discursul electizant. Şi l-a început într-un tumult de aplauze.
Masa ascultătorilor părea sedusă ca la un megaconcert al unui

DESPRE VIAŢA ŞI MOARTEA LUI DANIEL LEON, ÎN CÂTEVA  CUVINTE

megastar. Fiecare modulaţie a vocii oratorului era urmată de un
vacarm asurzitor. Se cereau drepturi, se înfiera încălcarea
libertăţilor, se invocau legi sacre. Daniel era captivat ca toţi
ceilalţi şi aproape uitase de planul său când liderul recunoscut
de toţi sindicaliştii şi-a întrerupt alocuţiunea privind stăruitor
în direcţia lui. Când a fost reluată cuvântarea, nu-i venea să
creadă ce auzea.

„Fraţilor!” zicea liderul. „Avem în mijlocul nostru un
camarad care ne poate spune mai multe despre ce li se întâmplă
acum celor care, lipsiţi de şansă, îşi vând munca, inteligenţa şi
creativitatea pe un salariu de mizerie pentru a putea trăi.” Apoi
a coborât de la tribună, a parcurs cei aproximativ douăzeci de
paşi, l-a luat de mână şi l-a arătat mulţimii ca pe un material
didactic menit a-i susţine afirmaţiile. „Nu vă uitaţi că e atât de
tânăr,” continua liderul. „E un maestru al programelor
informatice şi al managementului computerizat. Are deja
experienţă în bussinesul bursier şi a trăit drama concedierii
aşa-zis obiective. Ascultaţi-l!”

La finalul mitingului, sindicaliştii s-au disipat ca într-un
aranjament regizoral, în vreme ce el încă nu terminase tot ce
avea de spus. Rămăsese cu lucrătorii care demontau sistemele
de amplificare şi estrada, simţind un soi de frustrare încă
neîncercată, dar prezentă de aici înainte până la sfârşit. În cele
din urmă a trebuit să părăsească locul acelei efemere şi nesigure
izbânzi cu mai puţină speranţă decât la venire. A luat-o de-a
lungul promenadei vechilor funcţionari municipali şi când a
ajuns, împovărat de gânduri, în dreptul cunoscutului restaurant
Areopag s-a întâlnit cu liderul sindicatului şi staff-ul său ieşind
de la prânz. L-au salutat pufăind din trabucuri, l-au aclamat,
ovaţionat şi gratulat, liderul ridicând mâna spre a i se auzi
vocea puternică: „Domnilor! Colegul nostru, aici de faţă, a
repurtat astăzi o victorie importantă. O victorie a sindicatului,
dar şi a domniei sale, adică personală. I-a pus pe gânduri pe
împilatori, iar noi am câştigat un activist competent, valoros,
temut de adversari şi, cu siguranţă, un viitor lider care va duce
mai departe mesajul nostru de credinţă în triumful dreptăţii ...
Dragi prieteni, acesta este fratele nostru, Daniel Leon, adică
Leul!” În clipa aceea Leon D., cum era consemnat în
documentele instituţiilor de ordine publică, a primit prima
ameninţare cu moartea.

Se spune, cu destulă uşurinţă, desigur, că ne îndreptăm
căte moarte din clipa naşterii, că viaţa nu e decât un intermezzo,
un episod pasager, că doar moartea este eternă, şi că, îndeobşte,
a trăi nu e obligatoriu, ceea ce nu se poate spune în privinţa
morţii. Însă, la vârsta aceea, la aspiraţiile, răspunderile şi
datoriile tânărului, proaspătului activist sindical toate aceste
speculaţii sau meditaţii erau de domeniul pur teoretic. Realitatea
însemna altceva: hrană, îmbrăcăminte, adăpost, confort,
educaţie (dacă era posibil), cultură (dacă s-ar fi dorit), credinţă
şi celelalte, pentru care trebuiau bani, mijloace materiale etc.
Aşa că, teama indusă prin transmiterea într-o formă oarecare a
unui pericol ce te-ar pândi dacă ... şi dacă ... putea fi contracarată,
în gândirea de atunci a energicului activist, printr-o stăpânire
de sine desăvârşită. De aceea, urmându-şi năzuinţele  ce-i
umpleau până la refuz reflecţiile zilnice, şi-a zis, mai mult ca
sigur, că era util să-şi domine instinctele, temerile, spaimele,
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neliniştile şi obsesiile pentru că, până la urmă, a trăi înseamnă
a lupta.

Şi probabil că nimeni dintre cei care l-au cunoscut, inclusiv
autorii ameninţărilor, nu ar avea motive sau temeiuri să
considere, nici măcar în treacăt, că tânărul, mai apoi maturul
Daniel Leon nu a luptat cum se cuvine pentru el, familie şi
fraţii din sindicat, pentru binele şi prosperitatea comunităţii.
Nu a dat înapoi de la nici o îndatorire, a fost prezent totdeauna
în primele rânduri şi mereu a repurtat victorii. În rarele situaţii
când s-ar fi putut crede, oarecum, că demersurile i-au eşuat, a
ştiut să întoarcă lucrurile în aşa fel încât, în final, avantajul să
fie de partea lui. Cum să nu avanseze un asemenea individ, să
nu-şi atragă simpatia celor uitaţi de noroc, antipatia adversarilor
şi, mai cu seamă, pizma competitorilor din sindicat?

„Da, se poate spune că devenise marcant,” aveau să
comenteze unii dintre contracandidaţii la râvnitele poziţii
câştigate de Leon fără drept de apel şi destui au îmbrăţişat
ideea lor după ce apele s-au liniştit şi indignarea publică s-a
estompat. „Însă tipul era imoral şi depravat,” spuneau ei
aducând dovezi pe care Leon nu mai putea să le înlăture fiind
mort. Apoi s-au adăugat investigaţiile jurnalistice ieşind la
iveală detalii picante, contrariante, şocante, frapante în măsură
a atenua până la a şterge aura eroică pe cale a i se contura.
Unul dintre apropiaţi, intrat într-un declin iremediabil după
dispariţia lui Leon, a povestit, cu riscul compromiterii propriei
reputaţii, dar în speranţa unui avantaj pe măsură, o seamă de
întâmplări despre destrăbălarea neprihănitului activist
sindical. „Punea la cale...,” istorisea respectivul,  „... orgii de
neimaginat, cu acoliţi de-ai săi, pe banii sindicatului. S-a
înhăitat, mai întâi cu sora liderului, după un timp cu nevasta
aceluiaşi, iar în final cu fiică-sa. Ceva incredibil ... Cu toate
astea, liderul nu a reacţionat în nici un fel, deşi era la curent cu
realitatea faptelor. În seara morţii, că nu am cum să mă exprim
altfel, Leon avea închiriată o cameră la etaj unde urma să-şi
facă de cap cu fata şefului său. Se ştie destul de bine că
domnişoara era conectată la o reţea de traficanţi de droguri şi,
probabil, curtată de bosul acesteia. Nimeni nu s-a interesat
dacă nu cumva presupuşii scandalagii erau gangsteri sadea.
Mai departe, sora şi nevasta liderului se învârteau, într-un mod
dubios, în cele mai înalte cercuri ale bancherilor suspectaţi de
spălarea banilor murdari şi amândouă au avut relaţii afective
cu personajul nostru, precum şi cu grangurii din finanţe.
Restaurantul  Areopag, o făcătură în domeniul de referinţă, nu
are vad, renume şi altele, frecventat doar de ştabii sindicatului,
rezistă cu succes efectelor crizei şi, culmea, declară la fisc
profituri astronomice. Patronul, un tip deocheat, pescuit de
însuşi liderul recunoscut de toţi sindicaliştii, din cele mai
obscure unghere ale lumii interlope, a transformat etajul
într-un veritabil bordel, unde se desfrânează, fără nici o jenă,
politicieni, înalţi funcţionari, magistraţi, procurori, poliţişti şi
chiar mărunţi gardieni de stradă. Şi atunci, mă întreb, zicea
retoric cel ce fusese apropiat redutabilului activist Daniel Leon,
cu gândul la recompensa făgăduită, „Cum să descâlcească
autorităţile de ordine publică o asemenea afacere tenebroasă,
dacă reprezentanţii lor au gustat şi gustă în continuare din
dulcea otravă a corupţiei?”

„Să înţelegem,” se interesau ziariştii, „că ar fi o chestiune
de corupţie?” „Credeţi ce vreţi,” se spăla pe mâini fostul
apropiat al activistului sindical. „Eu vă certific doar că am fost
de faţă când liderul i-a spus: - „Daniel!”, - că se tutuiau, doar

erau intimi! - „situaţia omului de rând, fără de care n-ar exista
nici o bogăţie pe lumea asta, este din ce în ce mai grea. Vina
aparţine, în principal, clasei politice incompetente, corupte şi
parazitare care a adus statul în stare de faliment şi nici un
sistem nu mai funcţionează. Noi avem strategii, dar unele acţiuni
nu pot fi întreprinse decât de oameni de bază, ca tine, de
încredere, fără teamă că vor trăda.” Eu cred că l-a ales special,
ca să-l bage în gura lupului. Leon şi-a îndeplinit misiunea aşa
cum ştia el şi era pe cale să aibă succes. Ce a urmat, se
cunoaşte.”

„Aşadar, readuceţi în discuţie varianta asasinatului
politic,” stăruiau ziariştii proletari, adică un soi de „sclavi
fericiţi.” „ Nici vorbă! Omul devenise un dezmăţat. De aici i
s-a tras.” Însă ocările debitate nu i-au adus apropiatului
respectiv recompensa promisă, pe motiv că nu au fost
convingătoare, ba mai mult, conţineau elemente admirative. În
acelaşi timp, sindicaliştii l-au uitat pe vajnicul lor activist, aşa
că o cheltuială pentru răsplata unor delaţiuni nu se mai justifica.

*****

CUBUL CRITIC OBLIO

Dacă vrei să cunoşti cum se fabrică şi cum
se critică literatura, vino la Centrul Cultural
Dunărea de Jos (lângă Teatrul Dramatic Fani
Tardini) în zilele de luni, de două ori pe lună!

La Mansardă sau la Sala cu pian!

Orele 18.00!

27 septembrie 2010,
11 şi 25 octombrie 2010,
15 şi 29 noiembrie 2010,
13 decembrie 2010,
10 şi 24 ianuarie 2011
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O viaţă închinată bisericii strămoşeşti
şi spiritualităţii naţionale: Î.P.S. Dr. Pimen
Suceveanul - Editura “Samia” Iaşi

Lucrarea amintită mai sus  a apărut recent, sub
Redacţia, Îngrijirea şi Coordonarea a trei personalităţi,
adică  distinsul acad. prof. univ. dr. doc.
dl. Constantin Gh.Marinescu, preot Dragoş Buta şi
prof.dr. Viorel Enea, patronul Universităţii “Ştefan cel
Mare şi Sfânt” Botoşani-Suceava. Am studiat cu
deosebită atenţie această capodoperă, apărută prin
strădania celor trei coordonatori, dintre care dl. acad.
C-tin Gh. Marinescu este autor a peste 86 de cărţi.
Volumul de faţă cuprinde întreaga activitate şi viaţă a
Î.P.S. Dr. Pimen - Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, în
perioada celor 80 de ani de viaţă şi aproape 60 de activitate
concretă slujind cu credinţă Biserica Ortodoxă Română.
Din această frumoasă lucrare rezultă că Î.P.S. Dr. Pimen
s-a născut la 25 august 1929, cu numele de Vasile Zainea,
în aproprierea Milcovului, pe visul de unitate românească
“secat dintr-o sorbire”, şi s-a şcolit la Râmnicu Sărat, în
aceeaşi idee care dăinuie încă din 1859, a unei Românii
Unite în cuget şi-n simţiri. Apoi avea să îndrăgească
învăţătura şi să urmeze Seminarul monahal din Mănăstirea
Neamţ, în perioada 1948-1951, desăvârşindu-şi  studiile
superioare la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti,
în perioada 1953-1957, iar mai târziu făcând studii de
specializare la Universitatea din Koln, în perioada 1976-
1977. A dorit să aibă o pregătire complexă, astfel că, între
anii 1953-1957 a făcut şi studii la Institutul de Arte Plastice
din Bucureşti, obţinând diploma de calificare în
muzeografie. Dar rămăsese ceea ce se cheama un ucenic
al Domnului şi al Bisericii, aşa că a ales calea călugăriei.
A fost tuns în monahie la 10 martie 1951, deci în urmă cu
59 de ani, în Sfânta Mănăstire Neamţ, primind numele de
Pimen şi urmându-şi vocaţia de slujitor al Bisericii, fiind
rând pe rând stareţ şi preot duhovnic la Putna, apoi
Muzeograf al acestei mănăstiri, la Văratec, la Sfântul Ioan
cel Nou de la Suceava, iar de peste 15 ani arhipăstoreşte
Arhiepiscopia Sucevei şi Bucovinei, fiind ales în această
calitate şi ca o recunoaştere a trudei sale de redeschidere
a unor mănăstiri şi biserici închise în perioada 1948-1989,
drept mulţumire penru contribuţia Î.P.S. Sale la înălţarea
şi înzestrarea de lăcaşuri de cult şi pentru numeroasele
cărţi publicate de-a lungul vremii.

Aflat la o frumoasă vârstă, Î.P.S. Dr. Pimen, prin
harul bunului Dumnezeu, este în plină putere de a îndeplini
în continuare misiunea pe care şi-a asumat-o, de pastor
al creştinilor şi unificator al spiritualităţii românilor de
pretutindeni, fiind şi preşedinte de onoare al Ligii
Culturale pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni, pentru întreaga Bucovina, ales cu prilejul
împlinirii celor 80 de ani de viaţă, la 25 august 2009, în
pragul sărbătorilor şi Prăznuirii Preacuviosului Pimen, la
27 august. Şi iată că prin Voia, Lucrarea şi Harul Bunului
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Dumnezeu, patrimoniul spiritual al Arhiepiscopiei
Sucevei şi Rădăuţilor se îmbogăţeşte spiritual, substanţial
cu o nouă, valoroasă şi frumoasă lucrare, de autentică
valoare instructiv-educativă şi formativă, consacrată vieţii
şi operei Î.P.S. Dr. Pimen, Întâiul Pastor al Bisericii
Ortodoxe Române pe aceste meleaguri româneşti încărcate
de istorie, dar şi confruntate, în decursul timpului, cu multe
vicisitudini şi oprelişti, adversităţi anticreştine şi mai ales
antiortodoxe, antinaţionale, antiromâneşti. Observăm că
lucrarea cuprinde încă din titlu, două faţete ale personalităţii
Î.P.S. Dr. Pimen - Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor,
ale vieţii şi operei Î.P.S. Sale şi anume strădania Sa
multivalentă  de inoculare a perceptelor Bisericii
strămoşeşti, în conştiinţa religioasă a enoriaşilor, timp de
peste şase decenii, precum şi aportul inestimabil la
promovarea şi apărarea valorilor cultural-naţionale. Aceste
două direcţii, domenii în care s-a implicat, cu toată fiinţa
ÎPS Sale, Dr. Pimen, sunt relevate şi aprofundate, cu
obiectivitate şi gratitudine de către autorii omagiilor, printre
care ne numărăm, a studiilor şi articolelor, personalităţi de
prestigiu ale vieţii ştiinţifice şi culturale din Moldova şi
alte zone ale romanităţii. Din frumoasa lucrare rezultă că
aniversarea Înaltului Ierarh, la Mănăstirea Dragomirna,
la care au participat şi numeroşi preoţi, călugări, enoriaşi,
s-a transformat într-o veritabilă “Sărbătoare a Spiritului”,
într-o manifestare nu numai cu caracter teologic, ci şi de
cuget şi simţire românească, patriotică, aceasta derulându-
se sub suspiciile “Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor
de Pretutindeni”.

În sincera şi frumoasa cuvântare la grandioasa
Manifestare, ÎPS Dr. Pimen, aproape cu lacrimi în ochi, a
reamintit câteva lucruri şi situaţii din perioada când era
şcolar la cursul primar, de vremuri şi oameni şi îndeosebi,
de felul învăţământului din acea vreme: “Într-adevăr,
simţământul pentru istorie se bucura în acea vreme de o
atenţie deosebită. De exemplu, în cartea de citire din clasa
a II-a primară, din cele opt lecţii de istorie patru erau despre
Ştefan cel Mare. Am avut posibilitatea, vacanţa de vară,
păscând vitele pe islazul din Capul Satului, suind pe vârful
unui deal, să priveasc cei şapte munţi ai Vrâncioaiei. O
dată cu această privire, simţirea pentru Ştefan cel Mare,
pentru dragostea lui de ţară şi de credinţă strămoşească
tot mai mult se adâncea. În acea vreme, munca era o
datorie sfântă, ca şi rugăciunea şi împlinirea poruncilor lui
Dumnezeu”. Î.P.S. Dr. Pimen arată că încă din acele
vremuri a simţit chemarea pentru viaţa de mănăstire şi că
şi-a îndreptat paşii spre Mănăstirea Neamţ, ctitoria lui
Ştefan cel Mare, unde nu departe se afla şi Cetatea
Neamţului, şi că după terminarea Facultăţii de Teologie, a
trăit şi a lucrat ca stareţ, apoi ca ghid la Mănăstirea Putna
şi că acolo a avut posibilitatea să se îmbogăţească cu
mintea şi cu sufletul în munca de ghid, prezentând turiştilor
şi, mai ales tinerilor, cunoştinţe de istorie şi de învăţătură
creştină. Din cuvântul Î.P.S. Sale, rezultă ca la Putna
veneau turiştii pentru mormântul lui Ştefan cel Mare,

pentru a vedea harta Moldovei în hotarele ei istorice, cu
bisericile şi mănăstirile ctitorite de Slăvitul Voievod, că
veneau turiştii să asculte Doina lui Eminescu, singurul
loc unde putea fi ascultată .  Î.P.S. Dr. Pimen -
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, arată că la Putna
elevii şi studenţii învăţau istoria adevărată a neamului
nostru românesc, învăţau cum trebuie să trăiască, ca
fiind ai Bisericii strămoşeşti. Din Cuvântul Î.P.S.
Dr. Pimen, rezultă că: “Astăzi, mai mult ca oricând,
trebuie să cultivăm în sufletele oamenilor DRAGOSTEA
DE DUMNEZEU ŞI DE ŢARĂ, INTERESUL ŞI
DRAGOSTEA PENTRU VALORILE CREŞTINE,
PENTRU VALORILE DE PATRIMONIU
NAŢIONAL (biserici, opere de artă, etc.), toate
mărturisind credinţa strămoşească  şi capacitatea
spirituală a poporului nostru în crearea unor valori de
artă şi credinţă care străbat veacurile. S-a trezit în
sufletele oamenilor conştiinţa datoriei de a păstra aceste
valori şi, nu în ultimul rând, de a păstra cadrul geografic,
de punere în valoare a peisajului, care nu trebuie să fie
împânzit cu construcţii nepotrivite pentru scopul mai sus
amintit.” Sărbătoritul a arătat că, la Dragomirna, jumătate
din peisajul înconjurător este deja ocupat cu case şi
construcţii nepotrivite pentru scopul amintit mai sus, sunt
clădiri cu arhitectura de “import”, şi de o valoare cu totul
inferioară, fără a se ţine cont că sunt făcute în preajma
unui loc de închinare, în preajma unei cetăţi de apărare
sau a unei clădiri cu valoare arhitecturală, culturală
sau istorică.

Coordonatorii acestei lucrări au avut grijă să
oglindească faptul că autorii omagiilor au pus în relief
dăruirea Î.P.S. Dr. Pimen, nu numai pentru formarea
conştiinţei moral-religioasă a enoriaşilor, ci şi cultural-
naţionale, a conştiinţei unităţii naţionale, atât de necesară
în spaţiul Bucovinei libere, tocmai ca un instrument
formativ, ca o speranţă pentru românii din cealaltă parte
răpită, a Bucovinei. Reiese că unele studii şi articole
cuprind opinii şi proiecte despre modul în care Biserica
şi societăţile cultural-patriotice ar trebui să conlucreze
pentru a promova cu rezultate mai bune valorile religioase,
istorice şi culturale, spiritul umanist, caritabil, filantropic
în condiţiile crizei economice şi morale cu care se
confruntă societatea românească contemporană. Avem
convingerea că alegerea, cu acest prilej, a Î.P.S.
Dr. Pimen în calitate de preşedinte de onoare al “Ligii
Culturale Române”, pentru întreaga Bucovină, va
determina ridicarea la cote valorice superioare a
conştiinţei moral-religioase şi naţionale, materializarea
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hotărârilor istorice ale Congresului Spiritualităţii
Româneşti de la Alba Iulia. Este evident că o dovadă
ilustrativă a prestigiului şi preţuirii de care se bucură Î.P.S.
Dr. Pimen - Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, este faptul
că, alături de laici, Înalţi Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriah Daniel,
au trimis mesaje cu urări de bine, sănătate şi fericire
spirituală, cu prilejul acelui moment aniversativ, creat de
conducerea “Ligii Culturale Române”. Rezultă că în afara
mesajelor reprezentanţilor “Ligii Culturale Române”,
această lucrare încorporează un număr impresionant de
Felicitări cordiale, frăţeşti, trimise de Înalţi Ierarhi, aproape
din toate zonele ţării, inclusiv de peste hotare (Mitropoliţi
şi Episcopi), ceea ce reflectă stima şi respectul de care
se bucură Î.P.S. Dr. Pimen, pentru modul, maniera, în
care şi-a consacrat viaţa, energia, conştiinţa şi dăruirea
Bisericii strămoşeşti şi spiritualităţii naţionale. Ţinând cont
de frumuseţea cuvintelor, a urărilor, se merită să redau
doar o parte din mesajul de felicitare a Patriarhului
României: “Vă felicităm cu ocazia celor două evenimente
deosebite pe care le sărbătoriţi în această  lună:
aniversarea împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani, în
ziua de 25 august şi prăznuirea Cuviosului Pimen pe 21
august. Adresându-vă calde urări de sănătate, rugăm pe
Mântuitorul Iisus Hristos, Pastorul cel Bun să Vă
dăruiască bucurii duhovniceşti. Vă dorim ani binecuvântaţi
şi mult ajutor de la Dumnezeu în slujirea Sfintei noastre
Biserici Ortodoxe Române. Cu frăţească dragoste întru
Hristos Domnul”. Daniel, Patriarhul Biser icii
Ortodoxe Române.

Partea a doua  a lucrării a fost consacrată operei
teologice a Î.P.S. Dr. Pimen, publicându-se o parte dintre
studiile şi articolele sale teoretice în care aprofundează
probleme de importanţă religioasă crucială, cum sunt:
Creştinul în faţa morţii; Sfânta Treime; Să trăim în bună
rânduială; Sfânta noastră Biserică; Despre ascultare; Să
ne păstrăm credinţa; Smerenia, urcuş către Împărăţia lui
Dumnezeu; Sfânta Cruce-Altarul Mântuirii noastre;
Judecătorul din noi; Libertatea creştină; Rostul Sfânt al
educaţiei despre Biserică. Evident că aceste studii reflectă
cu pregnanţă, ampla şi valoroasa cultură teologică a
Înaltului Ierarh, care este nu numai un erudit, dar şi un
talentat pedagog, educator şi publicist, care reuşeşte să
surprindă şi să transmită esenţialul temei, al subiectului
abordat, precum şi implicaţ iile în educaţia şi
comportamentul, în viaţa fiecărui creştin ortodox. Autorul
nu se limitează doar la expunerea unor teme cruciale ale
Bibliei, ci procedează la o profundă interpretare, relevare
a semnificaţiei perceptelor învăţăturii creştin-ortodoxe
pentru viaţa cotidiană a enoriaşilor pe care-i păstoreşte,
cu aleasă smerenie şi har duhovnicesc. Din lucrare,
rezultă că la aceste valoroase studii se adaugă zece
Pastorale elaborate de Î.P.S. Sa, între anii 2000-2007, cu
prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos şi a Paştelui, care, la rândul lor, reprezintă o

autentică bogăţie spirituală, o analiză aprofundată, a
semnificaţiei acestor două sărbători creştine, pentru
Biserica strămoşească, pentru credinţa noastră şi pentru
viaţa de fiecare zi a celor ce slujesc şi cultivă învăţăturile
Domnului nostru Iisus Hristos, de la Amvon, precum şi a
relaţiei permanente cu enoriaşii lor. Aceste Pastorale
reprezintă, totodată, gândirea personală, interpretarea
proprie, a două momente cardinale din viaţa Creştinătăţii,
Naşterea Domnului Iisus Hristos şi Învierea Sa. Aici Î.P.S.
Dr. Pimen realizează o analiză originală, într-o viziune
proprie, a celor două mari sărbători creştine, aducând o
contribuţie importantă la îmbogăţirea filonului de aur al
Teologiei creştin ortodoxe. Dar alături de valoarea
teoretică ,  axiologică  a Pastoralelor, se impune
dimensiunea Educaţional-formativă ,  cu valoare
praxiologică, respectiv semnificaţia Sfântului Crăciun şi
Sfintelor Paşte, pentru viaţa spirituală a românilor
ortodocşi. Ultimul Capitol, al V-lea, intitulat Valori
Spirituale perene pe meleagurile Bucovinei, mănăstiri,
biserici şi icoane, are o particularitate distinctă, întrucât
cuprinde alt gen de studii şi articole ale Î.P.S. Dr. Pimen,
de această dată referitoare la subiecte cu adresabilitate
şi rezonanţă universală, precum studiul: “Aportul
monahismului ortodox român în cadrul ecumenic”. În
acest context se includ şi studiile: “Strădanii ale Î.P.S.
Părinte Mitropolit Teoctist, pentru ca toţi să fim una’’;
“Bisericile locale şi Unitatea Bisericească”. Deosebit de
valoroase sunt şi învăţăturile Î.P.S. Dr. Pimen cu privire
la semnificaţia icoanelor, dintre care mai relevante mi se
par: “Icoana naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi
semnificaţia ei teologică, redată în frescele bisericilor din
nordul Moldovei”; “Cuvântul şi Icoana”; “Învăţătura
ortodoxă despre icoană”; “Lumea şi icoana”. Avem
convingerea că distinşii şi onoraţii Coordonatori, în frunte
cu omul de ştiinţă şi vastă cultură - Academician prof.
univ. dr. doc. C-tin Marinescu, autor a peste 86 de cărţi,
au reuşit, şi prin studiile şi articolele selectate şi publicate
în cuprinsul acestei lucrări de mare însemnătate, să
reliefeze, cu o temeinică  argumentaţie, valoarea
personalităţii Î.P.S. Dr. Pimen - arhiepiscopul Sucevei şi
Bucovinei, care, la peste şase decenii de viaţă monahală
şi 80 de ani de viaţă, lasă posterităţii o operă inestimabilă,
ce îmbogăţeşte substanţial patrimoniul Teologiei
Româneşti şi oferă un model de dăruire pentru afirmarea
Bisericii Ortodoxe Române, în Istoria, Cultura şi
Societatea Românească.

Se cuvine să urăm, şi cu acest prilej, multă sănătate
şi La mulţi ani, Î.P.S. Dr. Pimen, cu prilejul sărbătoririi a
80 de ani de viaţă şi 60 de ani de slujire a Bisericii
Ortodoxe Române. Sincere felicitări pentru coordonatori,
cât şi pentru tehnoredactare şi computerizare d-lui
Ms. Ionel Pintilii.

Pompiliu Comşa
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Vinovat de iubire

de Adrian PĂUNESCU

Receptarea  generală ,
perceperea standard pentru o
personalitate în clocot ca a lui
Adrian Păunescu a fost una în
exclusivita te lirică ,  de poet
fulminant, cu gesturi teatrale, de
Agora;  în egală  măsură
acceptat ,  adulat ,  pe cât  de
contestat  ş i controversat ,
incomod oricum; în ipostaze
contradictorii, aşa cum l-a văzut

Eugen Barbu: “Totul mă supără la acest poet în afară
de poezia lui”. Şi ca ins social s-a aflat întotdeauna
sub semnul unei dualităţi antagonice, agresiv, tipul
“buldozer”, dar şi fragil sufleteşte: “De linişte fiinţa
mea se teme”; mereu “pe baricade” şi tot mereu neştind
ce să  mai facă  cu sufletul său în der ivă .  Poet
reprezentativ pentru un anume fel de poezie, militantă,
revoluţionară în sensul noutăţii ei intempestive, de
aliniere la noul val, alături de Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Geo Dumitrescu, Augustin Doinaş..., chiar
dacă fiecare a venit cu partitura sa şi cu o altă
tonalitate, Adrian Păunescu a făcut “pionierat” literar,
s-a încadrat într-o şcoală artistică, nu numai în poezie.

Poetul a făcut şi o altfel de publicistică, a impus
prin autoritatea personalităţii sale, a talentului său un
nou mod de a face presă, într-o epocă în care era greu
să ieşi din canoanele oficiale, ale jurnalisticii cu
program propagandistic, cenzurat până la sufocare,
până la anularea oricărei libertăţi a presei, mimând
“diplomatic” şi inteligent mesajele politice. I s-ar putea
accepta machiavelicul “scopul scuză mijloacele” sau
valoarea expresiei “Fă-te frate cu dracu’, până treci
puntea”, dar Adrian Păunescu a iniţiat la revista
“Flacăra” o jurnalistică proaspătă şi a şcolit o pleiadă
de reporteri îndrăzneţi, agresivi şi talentaţi, care scriau
altfel şi chiar altceva, într-o vreme când stilul publicistic
ajunsese la saturaţie şi provoca o indigestie a lecturii.
A iniţiat în presa românească şi un altfel de interviu,
în care nu punea accentul pe răspunsul interlocutorilor
săi, oameni de cultură, oameni politici, personalităţi din
lumea medicală, ştiinţifică şi tehnică, ci, mai ales, pe
întrebarea-şoc, pe întrebarea sfidătoare, incitantă,
care-l determina pe cel din faţa sa să afirme şi ceea
ce abia îndrăznea să gândească. Interviurile sale aveau
stil,  aveau valoare literară ,  erau l i tera tură-
publicis t ică ,  erau concepte de un maestru al
cuvântului, şi erau publicate în revistele “România
literară” sau “Luceafărul”, fiind citite de o largă
categorie de cititori, chiar din afara zonei culturale, a
obişnuiţilor celor două publicaţii.

Şi în poezie a plusat, în maniera sa imprevizibilă,
când a publicat un volum mare, mare de versuri cu un
titlu-şoc: “Să ne iubim pe tunuri”, într-o vreme a
tabu-urilor de tot felul şi a cenzurii cu rang de “politică
de stat”, obişnuit să spargă tipare şi să-şi permită un
tip de răsfăţ sfidător până la limita de sus a îndrăznelii.

Romanul “Vinovat de iubire”, Editura “Jurnalul
Naţional”, Bucureşti, 2010, este absolut atipic pentru
formula consacrată , de la clasici la moderni, ai
acestei specii epice în proză, dar rămâne în maniera
personalizată până la identificare cu tot ceea ce scrie
Adrian Păunescu. Poetul a mai comis o derogare de
la statutul său de autor liric prin excelenţă, sentimental,
temperamental, când a publicat, în 1970, proza
fantastică “Cărţile poştale ale morţii”, dar n-a reuşit
să atragă atenţia, în ciuda faptului că Adrian Păunescu
este remarcat imediat pentru orice gest public, pentru
orice “ieşire la rampă”. Tipologic, scriitorul are atitudini
de săli cu mulţi spectatori, de stadioane, cu gesturi
“studiate”,  minuţ ios orchestrate, pe o regie de
spectacol, în care trebuie să fie “vioara întâi” şi să-şi
certifice succesul prin bis-uri la scenă deschisă. Dacă
gena ereditară i-ar fi direcţionat talentul în sfera
muzicii, Adrian Păunescu ar fi devenit compozitor din
stirpea reformatorilor, ca R. Wagner în teatrul vocal-
liric, sau Igor Stravinski în simfonism, iar dacă ar fi
evoluat ca solist instrumentist, s-ar fi numărat pe lângă
Paganini, Liszt, Menuhin ori Rostropovici.

Romanul său, sau ceea ce s-ar putea numi aşa,
doar după detalii semnificative ale genului epic
(personaje, acţiune, întâmplări...), nu este un roman;
pare, mai degrabă ,  un “Jurnal”, o “cronică” de
evenimente,  personale sau neutre,  analizate ş i
interpretate pe un un fundal de dedublare de identitate,
mai precis un scenariu dramatic, subiect de dramă
psihologică, pe fundalul unei drame colective, paralele.
Adrian Păunescu scrie proză într-un registru epic,
absolut atipic, aşa cum mai spuneanm, încât induce
senzaţia incomodă că n-ar fi el autorul acestor rânduri
cuminţ i,  banale chiar,  care nu i se potr ivesc
temperamentului său incandescent liric, exploziv,
intempestiv, militant, oratoric... Parcă “nu-i şade bine
o astfel de pălărie”, cum spunea Ilie Moromete despre
fiul său, Niculae, după serbarea de sfârşit de an şcolar.
“Săracul de el, nu i-am luat deloc o pălărie şi uite că
nu e învăţat s-o poarte, stă cu ea pe cap”. Adrian
Păunescu ştie că poate încerca orice formulă literară,
are disponibilităţi sufleteşti şi resurse artistice capabile
să absoarbă viziuni romaneşti, care nu-i dau pace
şi-l împing spre un risc asumat, şi-atunci plusează,
excluzând “cacealmaua”, din considerente de ordin
etic-personal, orgolios până  la limita de sus a
cinstei profesionale.

Revin, romanul său, pe care nu mă grăbesc să-l
numesc aşa, cu tot respectul pentru poetul, mare şi
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autentic, Adrian Păunescu, este un scenariu de film
sau de teatru radiofonic, din care un specialist în
domeniul filmografiei sau al dramaturgiei poate realiza
un alt produs cultural. La cât de mare şi autentic poet
este, nici nu cred că i-ar conveni o posibilă investitură
de romancier contemporan, continuator de talent al
speciei literare, de la Nicolae Filimon, părintele
romanului r omânesc,  la  Mircea Căr tărescu,
“strănepotul” aceleeaşi specii epice “de mare întindere,
cu multe personaje, cu acţiuni în planuri paralele, care
narează fapte şi întâmplări din viaţa poporului, a istoriei
sale zbuciumate,  a  luptei pentru liber tate ş i
neatrânare...”, după o definiţie de manual alternativ
din învăţământul românesc, la fel de contemporan.
Încrâncenat şi supărat pe confraţii săi epici, liricul
Adrian Păunescu scrie proză... “de-al dracu’”, cum
spun oltenii săi; un fel de antiroman, iar “armele” sale
sunt naraţiunea şi dialogul, ca moduri de expunere, pe
care le demonetizează prin nonartistic căutat, prin
vocabular neaoş, îngroşat şi provocator, şi prin oralitate
transcrisă ostentativ ca autentică, ca o nonliteratură,
ca un atac la genul literar epic lipsit de vigoarea
sentimentală a eului liric. Stilistic, face  exact pe dos
în proză, de ceea ce ar fi realizat ca poet; sfidează
maniera epică a frazei largi, armonioase, arborescentă,
în volute orchestrale, ca la Sadoveanu, sau Odobescu,
sau Călinescu, pentru că propoziţiile, frazele sale sunt
scurte, sacadate, gâfâite, ca la Zaharia Stancu, ca în
proza lirică din “Desculţ”, ca un anticlasicism, ca un
manierism de paradă, ca şi versurile sale, care să nu
semene cu ale niciunui clasic, dar nici cu cele ale
vreunui contemporan. Componistica literară a lui
Adrian Păunescu are sonorităţi dodecafonice şi tocmai
de aceea îndeamnă la acceptare, termină prin a fi
convingătoare: - “Bine! Şi? – Se întunecă. Au plecat.
El a condus-o până aproape de blocul ei. Nici la
revedere, nici de ce?, nici nimic. A doua zi s-au văzut
la servici... El insista. Ea se ferea, căpătase curaj”,
pag. 76. Chiar şi scenele fruste, deliberat deocheate
îşi pierd din picanterie sau vulgar banal prin disimulare
verbală, prin descriere oarecare, prin relatare decrepită
de fapt divers, oarecare prin normalitate: “Şi, într-o zi,
a luat-o cu el într-o delegaţie la Cluj. Acolo..., s-a
îmbătat şi a intrat în cameră peste ea, să o violeze. Ea
l-a rugat să nu o violeze şi a mers şi a făcut un duş.
Când s-a întors, el era gol şi excitat. Ea şi-a aruncat
prosopul de pe umeri, s-a aşezat pe pat cu picioarele
desfăcute şi, uitându-se în sus, a arătat cu amândouă
mâinile spre locul, pe care el îl râvnea atât de mult. Şi
a zis: Poftiţi, tovarăşe director general, serviţi-vă!”
(Ibid.)

Ş i în epic, Adrian Păunescu este la fel de
provocator, ca şi în lirica sa, nonconformist oricum,
pentru că şi faptele povestite sunt la fel de... altfel
decât în orice altă proză, chiar erotică, perversă sau

libidinoasă, dintr-un roman obişnuit de dragoste, cu
accent pe şoc, emoţional-programatic în poezia sa;
emoţional-deliberat în proza sa, în care orice “scenariu”
este posibil, chiar o sinucidere melodramatică cu iz de
mahala: “A chinuit-o aşa toată noaptea. Dimineaţa, el
a adormit. Ea a coborât în hol şi mi-a trimis mie o
scrisoare cu toată povestea asta... Pe urmă s-a urcat
pe hotel, erau la Belvedere, la Cluj... şi s-a aruncat.
După care el a fost avansat ministru”, pag. 77. Toată
construcţia romanului “Vinovat de iubire” este de
antiroman, deoarece sunt modificate sau anulate toate
componentele structurale ale celei mai citite, celei mai
consacrate specii literare, de la romanul picaresc,
clasic, istoric, social, psihologic, ştiinţifico-fantastic, de
dragoste,  de aventur i etc. ,  până  la  scenar iul
cinematografic de acţiune, cu van Damme, Seagal sau
Schwarzenegger; de arte marţiale cu Bruce Lee; ori
erotic, de televiziune prin cablu, după miezul nopţii.
Scenele fierbinţi sunt în “Vinovat de iubire” pagini de
Boccacio “cenzurate” prin exacerbare, prin îngroşare
violent-verbală eşuate deliberat în tonalităţi de passo
doble: “- Acum! Acum, te rog! Acum, pentru
totdeauna! Şi deveniră o singură fiinţă, peste care focul
pâlpăia ca amintirea unei fecioare răpite”, pag. 80,
pentru că Adrian Păunescu chiar ar fi putut scrie un
veritabil roman de dragoste, dacă nu s-o fi gândit la
un... antiroman erotic?! Pentru că  poetul Adrian
Păunescu poate scrie orice fel de carte, orice fel de
literatură; pentru că de la fraza banală, insinuantă şi
explicit acuzatoare, de care aminteam, poate oferi şi
frazarea elegantă, savuroasă şi caldă, melancolică şi
idilică ,  în tonalitatea lir ică  din cel mai pios şi
recunoscător elogiu adus părinţilor, celebra poezie
lansată pe muzică folk şi secondată de recitativul grav,
ca o missa solemnis, al fiului-poet, în la fel de celebrele
serbări “Flacăra”: “Se lăsă o tăcere mare între ei şi,
ca într-un balans, de afară, năvălea bufnind lătratul
nins al vreunui câine şi îi răspundea dinăuntru, din sobă,
vuietul de violoncel pus pe foc al butucului care ardea”,
pag. 78.

Spuneam mai sus că “Vinovat de iubire” este
roman, pentru că aşa scrie pe pagina de gardă, dar
poetul n-a gândit cartea aşa, cu capitole, părţi, episoade
cu acţiuni paralele ca orice structură romanescă, ci
ca un scenariu cinematografic, construit după o tehnică
anume... “Motor... scena a patra, dubla cu...”, în care
trece abrupt de la o pagină caldă, idilică, cu amintiri
din satul copilăriei sale din Oltenia, la un episod fierbinte
de la Revoluţia din Decembrie 1989; de la o scenă
“fierbinte”, erotică, la aprecieri calde şi emoţionante
despre personalităţi oneste ale epocii contestate, ca
Ştefan Andrei, ministrul de Externe; sau ale epocii
regretate de nostalgici anacronici, mai săraci şi mai
nefericiţi şi atunci, dar nostalgici! Cartea sa are însă
toate datele tehnicii literare; face şi portrete, de
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anvergură  colectivă  mai degrabă  decât în detalii
personalizate, despre miliţienii, despre securiştii
torţionari ai vechiului regim: “Dar ei nu mai ştiu să se
destindă. S-au crispat pentru totdeauna. Au nişte
mişcări de automat... Viaţa lor interioară  a fost
colectivizată, a fost etatizată, a fost standardizată”,
pag. 83; are cea mai neutră şi cea mai realistă imagine
a unei ţări sufocată de totalitarism, în care EL şi EA,
pronume personale scrise cu majuscule, ca-n textele
biblice pentru ideea de Dumnezeire,  sunt
depersonalizaţi până la anularea unei identităţi, şi-i
încadrează în malefic, în tragic printr-un scenariu al
vieţii şi al morţii, cu roluri distribuite la întâmplare şi
după o recuzită grotescă. Practică şi un fel de umor,
care nu-l prea caracterizează pe vajnicul poet obişnuit
să-şi menţină tonusul verbal şi spiritual în limitele
gravului, grandilocvenţei, aşa încât toată tevatura
despre boli şi medicamente, diferenţa dintre denumirile
savante derivate din latina clasică  şi variantele
populare, mai directe, mai prozaice dar şi mai dătătoare
de fiori reci, aduce mai degrabă cu stilul băşcălios al
unui scheci al actorului Dem Rădulescu: “...ştiţi
dumneavoastră, stimate domnule profesor, ce reacţii
adverse are alopurilolul, antragutul, vreau să zic,
sau, ca să fiu mai exact, burburmadonul?”, pag. 87.

Dar, poetul tot poet rămâne, chiar când face proză,
ca celebrul personaj al lui Moličre, pentru că scena de
dragoste din jgheabul plin de struguri are nuanţări de
practică ritualică dacică şi este de-un erotism liric, ca-
ntr-un poem în proză, pe o fundamentală wagneriană,
aşa încât “scenele fierbinţi” descrise de poetul-prozator
nu mai au nimic din vulgaritatea sau insidiosul impact
al scenelor deoacheate şi devin, golite de orice “zgură”
lexicală, poezie şi spectacol, aproape de limita artistică
a unui nud semnat de un pictor mare.

Descrierile erotice apropie cartea lui Adrian
Păunescu, spuneam mai sus, de “Decameronul”;
deosebirea stă în distanţa temporală şi în caracterul
autohton, în specificul românesc de secol XX al
“Scenelor fierbinţi”, ca şi a caracterului de experienţă
personală nedisimulată,  cunoscută fiind tinereţea
aventuroasă a poetului, ca şi anularea senzaţiei de
vulgaritate prin implicarea sentimentală, sinceră, naivă,
curată şi adolescentină. Spectacolul erotic la Boccacio
oferea “Tabloul de moravuri” al unei clase sociale
elitiste şi în descompunere morală; la Adrian Păunescu
este văzut din perspectiva intimă a unui adolescent
rebel, între impact lingvistic şi impact vizual-provocator,
nevoit să-şi noteze impresiile, practica erotică şi tot
ritualul amoros într-un “jurnal”, într-o perioadă de tabu-
uri şi interdicţii ideologice ipocrite mimând etica şi
morala. Original cum este, original cum a fost mereu,
este posibil ca scriitorul Adrian Păunescu să fi vrut să
scrie un antiroman de dragoste, un model de cum
n-ar trebui scris un astfel de roman şi să fi oferit
un nonmodel.

Personajul principal, Andrei Ionescu, rezultat dintr-
o dedublare de personalitate, nu este construit în
maniera romanului clasic, ca specie în proză, epic, ci
în stilul “eroilor” din reportajele celebrei reviste:
“...mimează perfect interesul faţă de interlocutor. Îl
întreabă într-o jumătate de minut: Ce mai faci? Cum o
duci cu serviciul? Cum o duci cu sănătatea? Ce face
doamna? Ce fac copiii? Ce fac socrii”... Ce părere ai
de ăştia?... Ce va fi cu lumea? Ai auzit de Bush?...
Ce mai faci? Ce mai face doamna? Ce mai fac copiii?
Ş i tocmai când interlocutorul se pregă teş te să
răspundă, ..  nici nu se mai uită la interlocutor!”,
pag. 122-123.

Există, într-adevăr, în “Vinovat de iubire” un
sindrom al vinovăţiei de prea multă iubire, de iubire
compromisă, de iubire în exces, de iubire-instinct, iar
verdictul, în tonuri de “gri” sau de “roz” pentru două
destine paralele, ireconciliabile, este categoric: “Şi pe
urmă, ce e chestia asta cu şantajul la adresa mea?...
Voi tremura că mi-ai intrat în viaţa personală?”, pag.
124, în maniera ultimativă a moralistului Adrian
Păunescu, oricât s-ar căzni să arate ca un... “erou” al
vremurilor noi şi neortodoxe, un moralist din epoci
revolute, care doar mimează ipostaze de contrast, mai
mult de dragul de a surprinde, decât de a se apăra de
situaţii nefericite: “Vreţi să  convocăm adunarea
generală a oamenilor muncii din spital şi să dezbatem
devierile mele de la morală?... Am dispreţuit orice
formă de aservire...”, pag. 125. Mai există în această
proză a poetului şi o frică de propria conştiinţă, de
gândurile cu care rămân singure personajele: “Nu că
mi-e teamă de dumneata, dar parcă mi-ai intrat în
cameră fără să baţi la uşă”, pag. 128, şi-atunci soluţia
aleasă a fost una a Jurnalului sau a dedublării literare
de personaj, pe care-l judecă, de care se dezice, pe
care-l acuză, îl acuză de orice. Indiferent despre ce-
ar vorbi personajele între ele, în orice situaţie s-ar afla,
finalitatea este tot sexul; sexul fără perdea, fără
protecţie lingvistică, cuvintele nici nu mai contează, se
produce un derapaj în prozaic: “- Ce-ai făcut? M-ai
nenorocit. Nu am nici unde să mă spăl, ce facem aici?
Nici nu mi-am închipuit că se poate face dragoste în
garaj”, pag. 134; pentru că există o disperare de a
face dragoste oriunde, în maşină, în porumb, în lift, ca
o nebunie a erotiocului. Condiţia de mai mare peste
reporterii de la “Flacăra” nu-i dă pace prozatorului şi
plusează într-un apetit de paparazzi, când povesteşte
că doi soţi s-au întâlnit incognito şi adulterin făcând
dragoste, fără  să  şt ie că  fiecare caută  a lt “pat
conjugal”: “- Şi ce-au făcut? S-au luat la bătaie? – Ei,
cum să se ia la bătaie? S-au făcut şi unul şi celălalt că
nu se cunosc”, pag. 139. Personajul principal din
“Vinovat de iubire” este medic, poate şi pentru că
temele editoriale de succes ale revistei erau şi din
lumea medicală, cu doctori celebri, cure de sănătate
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RAZA ALBASTRĂ

Un debut meritoriu în proză ne propune Viorel Darie
cu „Puterea razei albastre” (Editura InfoRapArt, Galaţi,
2010 - 180 pag., preţ neprecizat).

Apariţia la o editură relativ tânără şi sub o atentă
îndrumare de specialitate ne indică  intenţia de
profesionalizare a autorului. Durata acestui efort stă doar
în „ştiinţa” şi vigoarea talentului său literar evident. Aş
spune că vigoarea talentului său se hrăneşte din lumina
“Razei albastre”, laitmotivul acestei cărţi de debut.

Cartea însumează în cele patru povestiri experienţe
ale autorului trecute prin filtrul fiinţei sale gânditoare…

Prima povestire – „Puterea razei albastre”, care dă
şi titlul cărţii, este o nuvelă S.F. în care imaginaţia autorului
este pusă în valoare din plin, dar este în acelaşi timp strunită
de un real simţ autocritic. Tânărul astronom Mateescu
Marian se instalează cu poftă de muncă la Observatorul
„Bradul” din Obcina Mestecănişului de pe lângă Vatra
Dornei. Viaţa sa destul de monotonă este tulburată de

două evenimente: dragostea neaşteptată pentru Adelina,
o studentă venită în zonă cu un grup de colegi în preajma
Crăciunului şi dedublarea Stelei albastre, stea pe care o
studia de mai mult timp cu atenţie. Totodată, la doar câteva
zile de la această descoperire, devine martorul căderii
unui meteorit ce s-a dovedit ulterior a fi un obiect
misterios: „Mi-am dat seama că ceea ce vedeam nu
era nicidecum un meteorit obişnuit, ci un mesager cu
totul straniu din cosmos… Acolo, în fundul văgăunii,
se afla ceva neobişnuit, ceva sub forma unei camere
luminate, precum un cristal oval, sau poate un perete
străbătut în interiorul lui de spectre fantastice”.
Povestirea, deşi este compusă din zece părţi, este scrisă
într-un stil antrenant, care te face s-o parcurgi
pe nerăsuflate.

A doua povestire din carte - „Balada tătară” - este o
poveste de dragoste scrisă de un „mare mincinos”, dar
nu mai mincinos decât „e împăratul, Furând sărmanelor
zestrea!”. Povestea de dragoste dintre fiica Împăratului
Ţării de la Răsărit, pe nume Raza-Albastră şi fiul cel mic
al Împăratului Tătarilor, pe nume Săgeată-Iute, ce s-a
făcut vrednic de mâna fiicei împăratului numai după ce a
devenit un brav comandant în oştirea tatălui său. O
poveste plină de tâlc ce poate fi citită cu plăcere atât de
copii cât şi de oamenii adulţi.

Povestirea „Povestea sărmanului Tragodas” (care
pare a fi scrisă dintr-o suflare!) surprinde incredibilele
aventuri ale cerşetorului Tragodas: „Arăta ca o fiinţă
netrebnică, cu ochii bulbucaţi şi roşii în cap, rătăciţi
în adâncul orbitelor pierdute sub câlţii părului de pe
creştet, urâţită şi de alţi câlţi crescuţi anapoda prin
barbă şi pe obraji”. El primeşte de la regina Ariadna
din oraşul Atalya, oraş aflat sub asediul prelungit al perşilor,
misiunea de a duce o solie salvatoare pentru oraş la tatăl
ei - regele Lycaoniei. Fire leneşă şi cu un caracter de
nimic, Tragodas îşi încalcă promisiunea de a duce această
solie şi îşi reia viaţa de cerşetor, ba chiar se şi laudă cu
misiunea primită, în schimbul primirii unor foloase prin
locurile cutreierate. Povestirea demonstrează  ce
performanţe poate să atingă talentul unui autor conştient
de măsura transfigurării artistice.

Cartea „Puterea razei albastre” scrisă de Viorel Darie
certifică existenţa darului de povestitor al autorului, o
exprimare frustă, directă, fără floricele de stil, o aplecare
atentă spre portret, cu surprinderea umanului în toate
elementele definitorii, sinceritate şi inspiraţie într-un
echilibru benefic.

Valeriu Valegvi

miraculoase, Kozak, Boicil, Aslan, iar scriitorul nici nu
mai face deosebire între ficţiunea romanescă, epică,
şi realitatea, faptul oarecare, palpabil dintr-un reportaj,
în care se citează şi pe sine: “- Tocmai, ascultaţi ce
vă spun. Păunescu i-a descoperit pe doctorul Boici şi
Boicilul”, pag. 155. Publicistul Adrian Păunescu
trăieşte nostalgic succesele reportajelor sale şi ale
echipei de reporteri  de elită de la “Flacăra”, când
descrie Revoluţia din Decembrie 1989, văzută ca o
lovitură de stat, aşa cum se tot spune şi acum, după un
scenariu” al legii dominoului, sau ca un “viol” politic;
face şi un portret al lui Nicolae Ceauşescu şi al laşităţii
acestuia: “Elicopterul se ridicase de pe Clădirea
Comitetului Central în urletul mulţimii... Până atunci,
zicea Ştefan Andrei, nu aveam voie să facem un singur
gest fără ca el să-l aprobe. Şi deodată ne-a dat perfectă
libertate de a fi asasinaţi, de a fi noi vinovaţi de ceva
ce, dacă făcuse, făcuse el. Ştii cât l-am preţuit, ştii că
în multe privinţe am conclucrat cu el, dar această
plecare fără grija celor pe care i-a condus este urâtă”,
pag. 168-169.

În aceeaşi notă se încheie romanul “Vinovat de
iubire”: “...îmi recunosc o singură vină. Aceea că v-
am slujit şi v-am iubit. Mă simt într-adevăr vinovat de
iubire”, pag. 185.

Cine-i vinovat de iubire? Şi, ce fel de iubire?!
Să nu se fi lecuit poetul Adrian Păunescu de

iubiri utopice?!

Dumitru Anghel



(urmarea la p.26)

25

traduttore...

(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; ultima parte)

Un american la Moscova
Susan Shillinglaw

Jurnal rusesc, descrierea călătoriei de 40 zile în Uniunea
Sovietică, între 31 iulie şi mijlocul lui septembrie 1947, a
fost publicat în aprilie 1948, după ce mai multe fragmente
au apărut în New York Herald Tribune (începând cu 14
ianuarie 1948 şi, ocupând pagina 3 a ziarului, până la 31
ianuarie) şi în Ladies’ Home Journal (publicate în februarie).
Ca majoritatea scrierilor lui Steinbeck de după Fructele
mâniei, a avut recenzii amestecate. Scriind pentru Saturday
Review, Louis Fisher l-a criticat - mai puţin „minunatele
fotografii” ale lui Capa. Unii au simţit că textul banaliza un
subiect profund sau că adăuga prea puţine informaţii la ceea
ce ştiau cititorii despre Rusia sau că reformula ceea ce se
scrisese deja. „După cum arată cărţile despre Rusia”, remarca
Orville Prescott pentru New York Times, Jurnal rusesc este
cu mult mai bine scris decât majoritatea, dar e şi mai
superficial decât multe”. Sterling North exprima aceeaşi
părere: „Se pune întrebarea: cât de superficiale pot deveni
cărţile despre Rusia.... Ar fi fost altfel dacă cei doi
colaboratori ar fi cunoscut mai bine Rusia, dacă interesul şi
atitudinea lor faţă de Rusia ar fi depăşit nivelul observaţiilor
privind felul cum beau şi mănâncă ruşii, ca şi cel al
impresiilor plăcute, de suprafaţă”. Steinbeck, în mod deliberat
şi conştient, desigur, evită contextul istoric, abordarea
politică şi analiza profundă, după cum ţine să le amintească
mereu cititorilor. Chiar şi Capa a scris mai târziu că, de
fapt, „ori de câte ori eram întrebaţi despre ceea ce simţeam
în legătură cu politica guvernului Statelor Unite, întotdeauna
răspundeam cu tărie că, deşi nu eram de acord cu ea în
anumite privinţe, refuzam să o criticăm în afara Statelor
Unite”. Pe de altă parte, într-una dintre cele mai serioase şi
mai pertinente cronici, Victor Bernstein cugeta: „Nu sunt
deloc sigur că această negare a rolului interpretului e
justificată doar fiindcă e deliberată. E o controversă foarte
veche în teoria şi practica jurnalismului. Cât anume din ceea
ce nu se vede trebuie să-şi facă loc în relatare pentru ca
aceasta să poată fi înţeleasă, să ajungi la esenţa ei, să o pui
în perspectivă? Cât anume din ceea ce nu se vede ar fi
trebuit să pună Steinbeck în cartea lui ca să o facă pe
de-a-ntregul obiectivă şi nu doar superficială?”

Era superficială, desigur, doar în lumina a ceea ce ştiau
prea puţini şi bănuiau cei mai mulţi că se întâmpla în Uniunea
Sovietică a lui Stalin. De fapt, Statele Unite  se arătau extrem
de îngrijorate în priviţa Rusiei postbelice. După cum remarca
Arthur Miller în autobiografia lui, Meandrele timpului, până
în 1947 „era evident că germanii urmau să fie noii noştri
amici iar ruşii-salvatori duşmanul, ceea ce mi se părea o
mârşăvie.... această schimbare forţată, această smulgere a
etichetelor Bine şi Rău de pe o naţiune şi lipirea lor pe alta
ofilise însăşi ideea unei lumi chiar şi teoretic morale.” În
aceşti ani liminali, Uniunea Sovietică era un loc pe care puţini
îl înţelegeau. O reacţie din 1948 la cartea lui Steinbeck,
venită din partea unui profesor ucrainian care trăia pe atunci

în München, e intitulată „De ce n-aţi vrut să vedeţi, domnule
Steinbeck?” Ce altceva putea vedea Steinbeck este, poate,
o întrebare mai bună. Ştia mai mult decât spune, asta e
sigur - mai fusese în Uniunea Sovietică, deşi nu făcuse
niciodată comentarii pe marginea călătoriei din 1937 în
compania lui Carol. Dar în 1947 scrie numai ce vede - şi
vede cu multă emoţie şi înţelegere - fiindcă aceia sunt
parametrii pe care şi i-a propus. Şi, din nou, a văzut doar
ce i-au permis ruşii să vadă, lui sau altor vizitatori, o versiune
actualizată a satului lui Potiomkin*.

Alţi recenzenţi americani au considerat cartea
convingătoare din toate punctele de vedere, „obiectivă,
imparţială” şi „interesantă fiindcă (Steinbeck) iubeşte
oamenii adevăraţi şi fiindcă e înzestrat cu un simţ al umorului
care nu-l părăseşte niciodată”. „Aceasta e una dintre cele
mai bune cãrþi despre Rusia de la Spectacolul de marionete
al memoriei de Maurice Baring (1922)”, exulta recenzentul
lui New York Sun. Steinbeck „are un ochi extrem de ager,
un umor direct şi stăpâneşte limba engleză ca nimeni altul
în aceste vremuri. Stilul Steinbeck este una din minunile
epocii noastre. Este absolut lipsit de zorzoane....” Bernstein,
printre alţii, lăuda fotografiile lui Capa care „se potrivesc
cu proza ce le înconjoară, austere şi restrictive, fără
savantlâcurile artistului preţios, şi totuşi pline de sensibilitate
şi atenţie la detaliu”. Recenzenţii entuziaşti recunoşteau că
Jurnal rusesc ajuta Occidentul să-i „înţeleagă mai bine pe
ruşi din punct de vedere emoţional”, fiind o reală contribuţie
la cunoaşterea Uniunii Sovietice. Din nou, una dintre
recenziile cele mai sensibile punea o întrebare dură: Care
erau implicaţiile politice ale unei astfel de cărţi? Scriind
pentru San Francisco Chronicle, Joseph Henry Jackson
notează că textul nu ar fi pe placul niciunei facţiuni politice
- după cum recunoştea şi autorul în paragraful final. „Foarte
multe pagini”, notează Jackson, „probabil că-i vor enerva
pe radicalii de Stânga dat fiind că cei doi americani, animaţi
de toată bunăvoinţa din lume, s-au arătat adesea iritaţi de
felul în care se desfăşurau lucrurile în Rusia, de zecile de
aprobări pe care trebuia să le obţină pentru orice vroiau să
facă....” Şi continuă: „Pe de altă parte, cartea va irita şi
Dreapta radicală pe motiv că numai despre ruşii morţi se
poate vorbi de bine”.

Într-adevăr, această călătorie în Rusia le-a readus lui
Steinbeck şi Capa spectrul propriei agende politice. Bănuiala
că romanul Fructele mâniei, cu extraordinara lui preferinţă
pentru „noi” în dauna lui „eu”, era propagandă comunistă
persista în mintea unora, cu siguranţă în cea a FBI-ului,
care îi făcuse dosar lui Steinbeck încă din 1943. Adevărul
e că Steinbeck dispreţuia de mult timp agenda comunistă:
Bătălie îndoielnică ,  un roman despre greviştii din
California, îi înfăţişează pe organizatorii comunişti ca pe
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nişte egoişti, dispuşi să sacrifice interesele oamenilor în
favoarea intereselor partidului. În timp ce scria Fructele
mâniei, cu accent pe tratamentul corect aplicat celui ce
munceşte, Steinbeck a insistat ca versurile pentru „Imnul
de luptă al republicii” să fie tipărite pe paginile albe de la
începutul cărţii, ca să nu existe nici un dubiu în privinţa
patriotismului său. „Adunătura de fascişti va încerca să
saboteze această carte fiindcă e revoluţionară”, îi scria el
editorului. „Va încerca să-i dea o interpretare comunistă.
Imnul de luptă e sigur american, în cel mai înalt grad....
dacă apar şi versurile şi muzica acolo, cartea va fi racordată
la scena americană încă de la început”.

În ciuda protestelor lui, acuzaţii făcute în surdină cum
că Steinbeck ar fi „roşu” au persistat până în anii ’50. În
1939, când Fructele mâniei era pe punctul de a fi publicat,
scriitorul s-a convins că era anchetat de FBI - un librar din
Monterey declara că fusese chestionat de oamenii lui Hoover
(nota*2) iar şerifului din Los Gatos i se ordonase să fie cu
ochii pe el. Dosarele FBI despre Steinbeck neagă, dar nu la
modul categoric, faptul că scriitorul se afla sub observaţie
la sfârşitul anilor  ‘30 şi prezintă în detaliu o anchetă
completă asupra scriitorului din 1943 menită „să constate
compatibilitatea lui cu o misiune primită din partea Armatei
SUA”, o misiune care în cele din urmă i-a fost refuzată din
cauza simpatiilor comuniste de care era bănuit. „Colegi şi
prieteni”, se notează în raportul FBI, declarau că, deşi „la
începutul carierei de scriitor se asocia fără prea multă
discreţie cu unele elemente ale Partidului Comunist, nu-l
interesa susţinerea cauzei Partidului ci strângerea de material
pentru scrierile lui despre anumite condiţii sociale existente
în Statele Unite la vremea aceea”. De fapt, dovezile despre
înclinaţiile lui comuniste sunt cât se poate de subţiri: în
1936 şi 1938, Steinbeck a publicat două articole în Pacific
Weekly,  revista socialistă din Carmel*3 a Ellei Winter şi a lui
Lincoln Steffens; în 1936 şi-a declarat sprijinul faţă de
Conferinţa Scriitorilor din Vest şi poate că a şi participat la
ea, etichetată ulterior drept „front comunist”, potrivit
Comitetului de Investigaţie a Activităţilor Antiamericane**;
în 1938, şi-a dăruit toate articolele publicate de-a lungul
anului 1936 în San Francisco News Societăţii Simon Lubin,
considerată drept „un front comunist pentru emanciparea
forţelor agrare din California”; în 1938, „Comitetul de
Ajutorare a Muncitorilor Agricoli a fost organizat sub
conducerea lui Steinbeck”; în 1946, a fost invitat la o
recepţie din New York ocazionată de vizita a trei scriitori
sovietici. Asta a fost tot. John Steinbeck nu a fost comunist
- a fost doar curios să vadă care sunt efectele comunismului
asupra omului de rând.

Nici Robert Capa nu a fost comunist, deşi în 1953 i-a
fost confiscat paşaportul la Paris pe motiv că ar fi avut
simpatii comuniste; dovezile din dosarul lui întocmit de FBI
sunt la fel de subţiri ca şi în cazul lui Steinbeck. Potrivit lui
Whelan, dosarul lui Capa consemnează numai asocieri
banale cu comunismul: „a vândut fotografii publicaţiei
Regards în timpul Războiului Civil din Spania; unele din
fotografiile lui au apărut într-o revistă publicată de Prietenii
Brigăzii Abraham Lincoln (nota ***); a fost membru plin
sau membru de onoare al Ligii Fotografilor « Antifascişti
Radicali »; a mers în Uniunea Sovietică împreună cu

Steinbeck; Daily Worker (nota ****) i-a reprodus discursul
la Forumul Herald Tribune cu aprobarea lui. În 1950 s-a
exprimat deschis împotriva condamnării la închisoare a
Celor Zece de la Hollywood (nota *****). Amândoi, potrivit
lui Capa, „am declarat foarte clar, atât înainte cât şi în cursul
călătoriei noastre, că nu suntem comunişti sau simpatizanţi
ai comunismului”. Cu toate acestea, după publicarea cărţii,
pentru atitudinea lor precaută au fost atacaţi de presa rusă
care i-a numit „gangsteri” şi „hiene”.

În atmosfera specifică Războiului Rece, de neîncredere
reciprocă între cele două ţări, momentul cel mai emblematic
din Jurnal rusesc ar putea fi primele fotografii făcute
de Capa:

Trei ferestre duble, uriaşe, dădeau spre stradă. Cu
timpul, Capa a început să fotografieze mici scene care
aveau loc sub ferestrele noastre. Peste drum de noi, la
primul etaj, era un ins care ţinea un fel de atelier de reparat
aparate de fotografiat. Muncea acolo ore întregi. Mai târziu
am descoperit că, în ce timp ce noi îl fotografiam pe el, el
ne fotografia pe noi.

Într-adevăr, dosarele KGB-ului arată că autorităţile
sovietice au urmărit mişcările celor doi de-a lungul întregii
călătorii; instrucţiunile erau precise:

Steinbeck este un om cu convingeri conservatoare şi,
în plus, recent a deviat şi mai mult spre dreapta. De aceea
trebuie să-l abordăm cu multă precauţie şi să evităm să-i
arătăm ceva care ne-ar putea afecta.

Raportul KGB-ului din Kiev era pătruns de
simţul datoriei:

Sarcina pe care şi-a propus-o UOKS a fost în primul
rând să le arate vizitatorilor cum economia naţională şi
valorile culturale ale RSS Ucraina au fost distruse de
război, ca şi marile eforturi depuse de poporul nostru în
reconstrucţia ţării.

Cea mai mare parte a raportului trece în revistă
întâmplările şi face speculaţii pe marginea atitudinii lui
Steinbeck şi a lui Capa faţă de ceea ce au văzut aceştia:

Am fost alături de Capa când a făcut toate fotografiile.
A avut ocazia să facă fotografii cu cerşetori, cozi, prizonieri
de război germani, locuri secrete (de exemplu locul în care
se instala conducta de gaz). Capa nu a făcut fotografii de
acest gen, dimpotrivă, şi-a făcut meseria fără imprudenţa
caracteristică reporterilor. Dintre fotografiile care nu pot
fi în favoarea noastră pot remarca numai două: la Muzeul
de Artă Ucrainiană a fotografiat o vizitatoare foarte slabă
şi, în drum spre colhoz, a fotografiat o familie de colhoznici
în haine ponosite....

Dar, cântărind mai bine relaţia dintre Steinbeck şi Capa,
credem că fotograful e mai loial şi mai prietenos faţă de
noi. Steinbeck i-a dat instrucţiuni pe ascuns să surprindă
ceea ce, în opinia lui, sunt aspecte vulnerabile ale
vieţii noastre.
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Film şi
teatru

În paginile care
urmează:

Omul Vineri
părăseşte
Ljubljana

o piesă de teatru scrisă
de Octavian Miclescu

cronică de film semnată
de M.Popoiu

Tăcerile lungi ale lui Steinbeck îi deranjau pe oficiali. Aparatul de fotografiat al lui
Capa - a făcut peste patru mii de fotografii - îi deranja şi mai mult.

Jurnal rusesc este o carte importantă în canonul Steinbeck, mult mai importantă
decât s-a scris până acum. Luat aşa cum este şi nu pentru ceea ce nu reuşeşte să facă,
textul lui Steinbeck surprinde cu sensibilitate un moment din istoria sovietică, conform
intenţiei autorului. Vinietele zugrăvite cu grijă ale lui Steinbeck, ca şi fotografiile lui Capa,
reprezintă reacţia lui emoţională faţă de o ţară şi un popor doborâte de război, nutrite cu
propagandă, cărora li se refuza libertatea de expresie şi convinse de adevărul reacţiilor
lor programate. Dar, în ultimă instanţă, ruşii sunt oameni, oameni ca toţi ceilalţi.

Pe de altă parte, călătoria în Rusia marchează o etapă crucială în trecerea treptată a
lui Steinbeck de la preocuparea din anii ‘30 faţă de individ ca parte dintr-un grup la
interesul faţă de conştiinţa individului. În Rusia, grupul subsuma creativitatea, gândirea
şi acţiunea individuală. „Oriunde mergeam, întrebările erau cam aceleaşi şi treptat am
descoperit că toate întrebările proveneau din aceeaşi sursă. Intelectualii Ucrainei îşi bazau
întrebările, atât cele referitoare la literatură cât şi cele referitoare la politică, pe articole
citite în Pravda ... ştiam aproape pe de rost articolele pe care se bazau.” De fapt,
perspectiva ficţională a lui Steinbeck trecea de la punctul de vedere ştiinţific, detaşat, la
atitudinea foarte personală şi morală căreia autorul îi dă glas în scrierile de după Jurnal
rusesc. La scurt timp după revenirea acasă, a început să se gândească la „textul acela
lung, care înainta atât de greu”, romanul care în cinci ani va deveni La est de Eden,
studiul opţiunii morale individuale. Călătoria prin Rusia îi arătase ce poate înfăptui un
regim represiv. În 1949, îi scria lui John O’Hara:

Cred cu tărie într-un singur lucru - că tot ce are creativ în ea specia noastră e doar
mintea fiecăruia dintre noi. Doi oameni pot crea un copil dar de altceva creat de un
grup nu am cunoştinţă. Grupul neguvernat de gândirea individuală este un principiu
distructiv oribil. Marea schimbare din ultimii două mii de ani este ideea creştină conform
căreia sufletul individului este foarte preţios.

În Jurnal rusesc, Steinbeck şi Capa au surprins câteva dintre acele suflete ruseşti
care rezistau într-un sistem pregătit să înăbuşe orice urmă de creativitate: „Faptul că, în
ultima vreme, ruşii au făcut atât de mult rău cu ridiculizarea artei, cu atacurile absurde
asupra muzicienilor şi decretul care le interzice oamenilor să intre în vorbă cu străinii mă
întristează la culme”, îi scria Steinbeck unui prieten în februarie 1948. „Şi când te gândeşti
că ruşii de rând sunt nişte oameni atât de cumsecade”. Acest lucru le reaminteşte cartea
cititorilor ei, un scop nu foarte îndepărtat de eforturile autorului, cu zece ani mai înainte,
de a conferi o identitate umană refugiaţilor amorfi din Oklahoma. (sfârşit)

Traducere de PETRU IAMANDI
Note:
* Satele lui Potiomkin erau aşezări false, ridicate la ordinul ministrului rus Grigori

Potiomkin pentru a o induce în eroare şi a o impresiona cu noile lui cuceriri pe împărăteasa
Ecaterina II în timpul vizitei acesteia în Crimea (1787).  (n. tr.)

*2. John Edgar Hoover (1895–1972), primul director al FBI. (n. tr.)
*3. Oraş şi colonie a artiştilor din vestul Californiei, la sud-vest de San Jose, pe

coasta Oceanului Pacific. (n. tr.)
** Comitetul Camerei Reprezentanţilor de Investigaţie a Activităţilor Antiamericane

(1938-1975). (n. tr.)
*** Alcătuită din voluntari americani care au luptat în Războiul Civil din Spania în

brigăzile internaţionale alături de forţele republicane şi împotriva lui Franco şi a
naţionaliştilor spanioli. (n. tr.)

**** Ziarul Partidului Comunist din SUA. (n. tr.)
***** Alvah Bessie (scenarist), Herbert Biberman (regizor şi scenarist), Lester Cole

(scenarist), Edward Dmytryk (regizor), Ring Lardner Jr. (scenarist), John Howard
Lawson (scenarist), Albert Maltz (scenarist), Samuel Ornitz (scenarist), Adrian Scott
(producător şi scenarist), Dalton Trumbo (scenarist), toţi acuzaţi de simpatii comuniste
şi activităţi subversive şi, în consecinţă, concediaţi de studiourile de la Hollywood.
(n. tr.)

Inception
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Octavian Miclescu

Omul Vineri părăseşte Ljubljana

8

Semiîntuneric. De la stânga la dreapta încep a mărşălui
soldaţi conduşi de Colonel. În partea stângă se poate observa
ecranul ce-l înfăţişează pe Bărbat fumând printre câteva
scaune, ori pe un pat de companie. De sus coboară, pe scenă,
un om îmbrăcat în alb, cu părul lung şi machiat asemenea
unei femei.

OMUL ÎN ALB (deasupra tuturor, întinde braţele): Fiat
lux! (se aprind luminile)

COLONELUL (oprind coloana): Ce dracu‘ se întâmplă?
S-a făcut deja dimineaţă?

OMUL ÎN ALB (atingând scena cu picioarele): Fiilor,
eu sunt, mă recunoaşteţi?

COLONELUL: Pe barba mea! Ce se întâmplă aici? (Omului
în alb) Dumneata cine eşti?

OMUL ÎN ALB: Am venit să fac lumină! Să aduc lumina
deasupra tuturor!

COLONELUL: Ia nu mai zi! Zău!, eşti deasupra tuturor!...
OMUL ÎN ALB: Vin de la tatăl meu să...

În timp ce soldaţii iau poziţii de pluton de execuţie, alţi
doi soldaţi apar cu un stâlp de care îl leagă pe Omul În Alb.

COLONELUL: Mm... Ha... Dar cine este acest „tatăl
meu”?, de se crede deasupra Partidului Siberian. (aşteaptă
pentru o clipă un răspuns, apoi lămuritor) Mai presus de
tatăl nostru, Ţarul Siberian, nu există nimeni. El este
pretutindeni, el ne dă lumină, caldură, hrană!... El ne arată
drumul, calea societăţii!... Cine te-ar putea recunoaşte pe tine,
şi pe tatăl tău? Ai luptat pentru popor, huliganule!?

Intră un preot pentru a-l lega la ochi cu o eşarfă.

OMUL ÎN ALB (Preotului): Părinte, tu trebuie să mă
recunoşti! Priveşte-mă atent, părinte!

PREOTUL (analizându-l superficial): Poate, dacă ai
avea măinile în lături ai semăna... A, da‘ nu e cu putinţă aşa
ceva! Am întălnit mulţi tineri care voiau să scape astfel...

OMUL ÎN ALB: Priveşte-mi rănile din palme şi din picioare!
COLONELUL (neatent la discuţia dintre cei doi): Ce

să-ţi spun! Războiul mutilează oamenii mult mai cumplit, tinere!
(soldaţilor) Încărcaţi arm‘!

OMUL ÎN ALB: Staţi, nu fiţi orbi! Eu sunt Alfa şi Omega,
Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi
este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii!

Cine crede în mine şi-n lumina Tatălui Meu se va mântui.
Va fi ales pentru lumea cealaltă, a Tatălui!

COLONELUL (soldaţilor): La ochi arm‘! (Omului în alb)
Lasă vorbăria pentru lumea cealaltă! (râde demonic)

PREOTUL (făcându-şi cruce): Eşti conştient de ceea ce
zici? Nu lua numele Domnului în deşert! (aparte, despre Omul
În Alb) Priviţi ce fel râde şi ce vorbe draconice grăieşte. (tare)
Fă-ţi o cruce, fiule! Sau...

OMUL ÎN ALB: Vreau să fiu crucificat! Căci port crucea
Mea şi a voastră cu trupul Meu. Mântuiţi-vă, iar darurile vor
veni în urma Mea!

PREOTUL: Nu fi încăpăţânat şi roagă-te lui Dumnezeu!
(dă să-l lege la ochi)

BARBATUL (din ecran): Îi este cuiva frică de moarte?
OMUL ÎN ALB: Nu îmi este frică de moarte! Îmi furaţi

trupul ce se va întoarce în pământ, pe cănd sufletul...
COLONELUL (oarecum obosit): Jură că spui numai şi

numai adevărul!
OMUL ÎN ALB: Jur pe cartea lăsată de Tatăl Meu, vouă!
COLONELUL: Nu există altă carte mai presus de Biblia

Siberianului. Eşti condamnat la moarte prin împuşcare pentru
spionaj, şarlatanie, sperjur asupra autorităţilor şi a poporului,
libertinism şi minciună.

OMUL ÎN ALB: A treia oară nu voi mai veni, nu voi mai
bea nici o picatură din graal, iar Tatăl Meu...

COLONELUL: Ajunge! (soldaţilor) Foc!

Scena revine la semiîntuneric, în timp ce soldaţii se
încolonează şi ies.

Pe ecran, Bărbatul devine din ce în ce mai agitat,
culminând cu un comportament agresiv asupra scaunului şi
a patului.

9

Se luminează. Nu după foarte mult timp, Bărbatul se
linişteşte şi leşină. Ecranul se stinge. Pe scenă apar muncitori
ce aranjează viitorul decor. Celule cu gratii. Totul se
desfăşoară calm, fără nici cea mai mică grabă. Într-un plan
central este aşezată o plasă pescărească.

Doi îndrăgostiţi intră fugărindu-se unul pe celălalt,
urmând jocurile puerile ale dragostei. Vocile lor tandre se
pot auzi din când în când: „Am să te prind! Am să te prind!”,
„Ba n-ai să mă prinzi! N-ai să mă prinzi!”.

Muncitorii ies. Apoi îndrăgostiţii.
Momentele ce urmează sunt dominate de linişte.

Spectatorii intră, oarecum, în panică. Luminile se sting încet-
încet, doar scena rămânând luminată. În continuare... linişte.

(va urma)
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Mitruţ Popoiu

Cornel Ştefănescu aparţine acelei caste de
oameni profunzi şi sensibili, care îşi construiesc
prin scris, o altă existenţă. Literatura ca viaţă
secretă, aş putea spune, pentru că alături de o
existenţă concretă, puternic angrenată în social,
autorul fragmentului de mai jos, scrie de pe
vremea când era adolescent. Îşi aminteşte despre
sine că avea şaisprezece ani când a început să
scrie proză şi, de atunci, nu s-a mai oprit. Cornel
Ştefănescu s-a născut în 1947, la Bucureşti, a
absolvit ,,Facultatea de Jurnalism”, iar din 1990
este producător în cadrul Departamentului
,,Social - Politic-Economic” din T.V.R.

Îl ştiu de peste 10 ani pe Colegul meu, Cornel,
proiectat la propriu pe ,,Scena politică”, emisiune
căreia i s-a livrat cu trup şi suflet. Este un om
blând, modest, interiorizat, mai degrabă tăcut,
dacă nu îi smulgi, cu persuasiune, mărturisirile.
Dar, până la urmă, când te mistuie focul sacru al
scrisului, e greu să taci până la capăt. Aşa că,
într-o zi, mi-a încredinţat spre lectură romanul său,
Dincolo de cumpăna apelor, la care încă mai
lucrează. Până la publicarea acestuia, care va
constitui debutul editorial, mă alătur celor care îi
doresc lui Cornel Ştefănescu încredere în scrisul
şi destinul său literar. Şi îi mai spun că este un
mare noroc să te împrieteneşti cu cuvintele, atunci
când realitatea doare.

La pagina 30, un scurt fragment...

Clara Mărgineanu

„Începuturile”

„Care este cel mai rezistent parazit? Ideea”. Pornind tocmai
de la acest „parazit”, regizorul şi scenaristul Christopher Nolan
aduce pe ecranele cinematografelor poate cel mai bun film
hollywoodian din cea de-a doua parte a anului 2010. Lumea este,
bineînţeles,  nu rezultatul evidenţelor, ci tocmai cumulul
percepţiilor noastre asupra celor dinafară.  Nu, ea nu este doar o
iluzie, ca în mult-titrata trilogie „Matrix”, ci e reală. Numai că
realitatea ea însăşi este rezultatul percepţiilor, filtrate prin propriile
noastre idei.  Aşa se face că, datorită existenţei viselor, pătrundem
într-un univers (sau mai bine zis, plurivers) bine pus la punct de
o minte ageră. Un spaţiu imaginar care suportă modificări la orice
pas, în care se moare doar pentru a te trezi, pentru a fi cu un pas
mai aproape de Realitate, ca în Iona al lui Sorescu. Însă, cum
spuneam mai devreme, realitatea e produsul minţii noastre, un
lucru pur subiectiv.

Psihologul Cobb (interpretat
de Leonardo di Caprio), departe
de a fi un maestru inocent al
lucrului cu mintea oamenilor,
pătrunde într-un spaţiu interzis,
chinuit de monştr ii propriei
„realităţi”.  Începuturile ideilor
stau în visele noastre şi astfel cutia
Pandorei se deschide. Ce iese în
cele din urmă este pe jumătate
previzibil, pe jumătate o proiecţie
genială. Motivul cadrului în cadru
este folosit de o manieră inedită,
demnă  de un visător  prin
excelenţă, dar unul care, bine
ancorat în realitate, urcă  şi

încasările acestor case de vise de azi, care sunt cinematografele.
Visul amestecat uşor cu comercialul îşi plăteşte preţul său:

filmul Inception, deşi remarcabil din punctul de vedere al imaginii
şi ideii, nu poate aduce în nici un caz un Oscar pentru regie ori
pentru roluri: imaginea-ideea primează în faţa actoriei, iar Leonardo
di Caprio, acest copil răsfăţat al Hollywood-ului, va rata încă o
dată statueta pentru cel mai bun rol principal masculin într-o
peliculă. Psihologul din Inception este cu mult sub valoarea
artistică a pacientului psihopat din Shutter Island (produs tot în
acest an), a funcţionarului din Revolutionary Road (2008), ori a
magnatului excentric din Aviator (2004) şi se întoarce la evoluţiile
modeste de genul Titanicului (1997), care deşi nu i-a adus nici un
premiu, l-a făcut celebru.
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Cornel Ştefănescu

Atmosfera devenise dintr-o dată apăsătoare.
Sala mare, cu greoaie draperii roşii de catifea, se

proiecta pe scoarţa creierului meu, din ce în ce mai mică,
mai spre gri, preluând în subconştient aspectul dezolant
al unui cavou de lux, poate şi datorită încăpăţânării cu
care plămânii mei refuzau un aer iresponsabil.

Era clar, nu mai puteam rămâne între aceşti oameni
multă vreme.

Scorţoşi, de scrobiţi ce erau, cu grumajii stacojiţi
din pricina cravatelor strânse spre disperarea carotidelor,
mimau fericirea cu gândul mai mult la grosimea plicului,
decât la culoarea medaliei ce urmau să o primească.

Mi-am aruncat încă o dată ochii spre celălalt capăt
al sălii, acolo unde micuţul acela peltic se canonea să
prindă o ţinută imperială, în timp ce întindea o mânuţă
dolofană, ce ascundea de câteva secunde cutiuţele cu
medalii, în drumul lor spre beneficiari.

Singurul cu adevărat fericit era tipul slinos din colţul
stâng al sălii, care, cu aerul unui dihor în călduri, jubila,
pentru că până acum nu fusese nevoit să întindă şi plicuri
primilor premianţi. Aceştia fuseseră gratulaţi, doar cu
clasa a patra a ordinelor şi medaliilor primite, deci, fără
parale. Ei trebuiau să fie doar mândri. Şi eu la fel, căci
doar fusesem primul chemat. Mă simţeam atât de
mândru, încât începusem să mă retrag strategic spre
singura uşă deschisă.

Un tânăr căpitan, susţinător inconştient şi plictisit al
canatului din stânga uşii, încercă să se opună tentaţiei,
dar, observând inteligent paloarea provocată de emoţia
ce mă copleşea, remarcă: Tovule, vezi că W.C.-ul e în
capătul culoarului. La stânga.

Întorcându-mă automat, conform sugestiei
salvatoare, am pornit crispat spre obiectiv. După vreo
douăzeci de paşi căzniţi, am observat o scară de marmură
albă. Tentaţia era prea mare pentru a o ignora. Întorcând
capul, am observat lipsa căpitanului din câmpul vizual şi
fără nici o remuşcare, am coborât în fugă scara, sărind
treptele două câte două. După câteva etaje coborâte,
mă aflam în faţa ieşirii, străjuită de nişte paznici indiferenţi,
care mă lăsară să ies, fără a mă întreba de vorbă. Este şi
normal, dacă te gândeşti că au fost dresaţi doar să nu
lase să intre vreun nechemat.

La contactul cu aerul domol de toamnă, plămânii
mei consimţiră să-şi reintre în atribuţii şi după câteva
secunde, mă stăpânea calmul. Am coborât relaxat
ultimele t repte, părăsind uşurat sediul
Comitetului Central.

Departe de cumpăna apelor

Ajuns în piaţă, privirea mi se opri pe fostul Palat
Regal, iar paşii mă purtară pe Calea Victoriei, spre
vechiul corp de gardă. Cu mulţi ani în urmă, prin acest
loc nu se putea traversa din pricina puhoiului de
automobile şi trăsuri ce-şi purtau cu eleganţă doritorii
de promenadă, prin faţa Casei Regale.

Acum, în pofida unei interdicţii scrise, doar prezenţa
vreunui miliţian zelos te punea în imposibilitatea de a
traversa. Oare unde or fi toţi oamenii aceia?

Cu gândul la ei, cu un fel de dor am pornit la vale,
simţind că acolo, în grădina Cişmigiului, îi voi regăsi. Ca
şi amintirile mele, oamenii evitau apropierea de
interdicţiile impuse în jurul Comitetuui Central. Interdicţii,
restricţii şi iar interdicţii. Ce, Dumnezeu’, se întâmpla cu
mine? De unde atâta pesimism chiar în ziua în care
fusesem decorat? Frământat de aceste gânduri sumbre,
m-am aşezat pe o bancă, retrasă sub un stejar ruginiu.
Obosită ca şi mine, o frunză se aşeză pe aceeaşi bancă.
Cu toate că nu era ofilită precum cele de jos, copacul se
lepădase de ea. Nu-i mai făcea trebuinţă. O veselie
nervoasă puse stăpânire pe mine. Te pomeneşti că marele
copac social...

Dar pentru că eram totuşi om, încrengătura decisese
să se lepede de mine. Foarte bine.

Peste douăzecişi cinci de ani de muncă, un război
nemernic şi un glonţ postbelic, care m-a garnisit cu o
placă de argint platinat în loc de frontal, fac cât un ordin
de clasa a patra. Era pentru prima dată când luam
menţiune. Deci, per total, fusesem bunicel. Asta nu e
chiar rău, dacă nu m-ar asigura că voi întinde de leu, de
la o leafă la alta, ca şi până acum.

Am ridicat ochii şi printre cele două blocuri din faţă,
biserica Kreţulescu îmi reînvie în memorie întâmplările
care au marcat drumul meu spre această decoraţie.

Cu peste doisprezece ani în urmă, coboram din
tramvaiul şase, barat în faţa acestei biserici. O cruce
mică făcută cu limba în gură îmi întări speranţa că invitaţia
la Direcţia Securităţii Statului, ce îngreuna servieta din
mâna stângă, nu mă va transforma în fostul şef al
serviciului Căilor Ferate, sau mai rău. Plin de optimism,
porneam agale spre clădirea din care  tocmai plecasem
acum o jumătate de oră, încercând să ocolesc cât mai
mult posibil, căci, în vremea aceea, acolo sălăşluia
Ministerul de Interne, iar mie, personal, contactul cu astfel
de oficialităţi îmi provoca arsuri gastrice şi nu numai.
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să  sintetizeze materia şi să nu piardă  din vedere
moderaţiunea vocii. Gesturile dascălului trebuiau să redea
sufletul cuvântării. Educaţia se încerca a fi stimulativă,
în sensul că demersurile sale veneau  în întâmpinarea
nevoilor şi cerinţelor elevilor (evitându-se suprasolicitarea
sau subsolicitarea). Se introduce în şcolile din Moldova,
atât româneşti cât şi greceşti, metoda lancasteriană numită
de greci alilodidactică sau mutuală. Învăţământul
monitorial (lancasterian) este conceput ca un complex
de procedee pentru într-ajutorarea elevilor, sub
supravegherea învăţătorului, prin intermediul “monitorilor”
desemnaţi, dar reprezintă şi o metodă de învăţare a
cititului, scrisului, aritmeticii, gramaticii, geografiei etc.,
prin repetarea unor cunoştinţe prezentate pe planşe-
sinteză (tabele lancasteriene) în jurul unor teme, domenii,
materii, texte, hărţi, pentru clasele primare. În etapa
respectivă, sistemul lancastric a prezentat şi câteva
avantaje: a contribuit la generalizarea, realizarea accesului
la învăţătură a mai multor copii greci săraci. Sistemul a
fost preluat de şcolile particulare greceşti ca o soluţie
pentru instruirea unui număr mare de elevi, în lipsa
învăţătorilor. Potrivit acestuia, într-o sală mare, prevăzută
cu bănci lungi, cu pupitre pentru monitori la capătul
fiecăreia, cu mai multe semicercuri (de fier) pe lângă
pereţii sălii, pentru grupele de elevi, cu tabele-planşe
variate în fiecare semicerc, monitorii coordonau realizarea
scrierii după modele date, citirea, repetarea textelor date
pe tabele, în semicercuri.

Ca desfăşurare a activităţii, învăţătorul expunea
cunoştinţele unui grup restrâns (al monitorilor) la începutul
zilei, apoi aceştia le predau colegilor, pe grupe pe baza
modelelor pentru scriere sau a tabelelor-planşă (pentru
celelalte cunoştinţe), iar învăţătorul supraveghea totul de
la catedră. Programul era organizat pe tot parcursul zilei,
grupele de elevi fiind antrenate în acelaşi timp la aceeaşi
materie sau la materii diferite. Disciplina şi parcurgerea
materiilor erau asigurate de către monitorii de bănci (2-3
la fiecare bancă) şi monitorii generali (2-3 pe şcoală,
sală). În timp,   s-au conturat şi dezavantajele: realizarea
unei învăţături rudimentare, cu dominarea repetării
mecanice, precarul nivel al maturizării şi pregătirii
monitorilor (tot elevi şi ei), atribuirea autorităţii
învăţătorului unor elevi, deci, slaba respectare a
particularităţilor elevilor, nerealizarea direct a educaţiei
de către învăţător.

Sancţiunile difereau de la o instituţie la alta, dar, în
linii mari, constau în mustrarea secretă, cea mai uşoară,
apoi mustrarea de către profesor în faţa clasei, de
către director în faţa elevilor, interzicerea temporară
a relaţiilor cu ceilalţi copii, privarea de repaus, de

jocuri sau plimbări, închisoarea1 şi cea mai gravă,
exmatricularea2.  Succesele cadrelor didactice în
predarea limbii materne se datorează şi asigurării unei
relaţii foarte bune profesor-elev, elev-elev. Ţinuta
impecabilă în faţa copiilor, tonul, gesturile, mimica asigurau
un climat degajat şi plăcut pentru elevi, fapt care
contribuia la calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor însuşite de copii. Astfel, s-au constatat
rezultate bune pe plan intelectual, creativitatea gândirii,
dezvoltarea memoriei şi a atenţiei.

Orice elev care aspira să devină institutor ori
profesor, pe lângă cursurile şcolii, trebuia să aibă şi o
“şcoală de metodă mutuală”. La absolvirea cursului i se
dădea o diplomă în limba greacă. Iată traducerea unei
astfel de diplome din 26 octombrie 1821:

Eu, subscrisul, învăţător de metodă mutual, câte
există şi câte se vor înfiinţa în Iaşi şi în întreaga
Moldovă,  fac cunoscut, că domnul Theodor
Gheorghiade din Sellmnos, de 26 ani, a învăţat pe
lângă mine în mod teoretic şi practic metoda mutuală
în şcoala de model şi practică din Iaşi, şi fiindcă a
arătat inteligenţa cuvenită, a reuşit în amândouă
rânduri precum s-a dovedit din examenele parţiale şi
generale pe care le-a susţinut. Este deci demn de a
organiza, a instrui şi a administra şcoli de felul
acesta.3 Iscălitura era a purtătorului acestui act,
Theodor Gheorghiade.

În 1829, elevii greci din clasa a II-a învăţau pe
dianfară numai declinările şi conjugările, după foiţe scrise
de fiecare elev şi table pitagorice. Ca instrucţiuni metodice
se propunea, prin deprinderea copiilor cu scrierea mai
grea, să scrie dimineaţa caligrafia pe bănci cu cretă, iar
după-amiază, întorcându-se cu spatele către bănci, elevii
să scrie pe genunchi, pentru a întări în minte forma unui
cuvânt întreg, în vederea înţelesului cititului. Silabismul
să se împartă în trei moduri, din care două să silească,
iar al treilea să ghicească cuvântul sau să-l pronunţe
odată.4 Eforia nu a aprobat această schimbare. Profesorii
sunt nevoiţi să revină la metoda scrierii pe nisip. Se atrage
însă atenţia că elevii făceau progrese la scriere prin
întrebuinţarea cretei, învăţând mai repede trăsăturile
literelor. Întrebuinţarea nisipului, mai ales la Brăila,
prezenta un neajuns, deoarece nisipul Brăilei este trei părţi
pământ galben şi o parte nisip spulberos. Profesorii
încercau să-l ude, dar se usca repede şi se făcea iar praf
şi noroi. Metoda aceasta era considerată primitivă şi s-a
renunţat la ea.

Împotriva memorării ideilor “mecanic”la Liceul grec
din Galaţi,  profesorii aveau datoria să pună dese chestiuni
copiilor, obligându-i să-şi formeze singuri răspunsul. Acest
sistem de învăţătură avea influenţă salutară asupra întregii
vieţi a elevilor deoarece îi deprindea să gândească logic.
Profesorii puneau întrebări contrare ca să vadă dacă
elevul este convins de  ceea ce  spune, sau se întoarce

Metodologia didactică a şcolilor greceşti din Galaţi
(continuarea de la pag. 15)
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îndată ce a fost pus în încurcătură. Acest procedeu are
şi o influenţă morală asupra copilului deoarece elevul
observa că a reuşit să răspundă de la sine fiind sigur de
ceea ce spune, i se înalţă moralul şi era mulţumit de el,
prinzând curaj. Această metodă s-a aplicat la clasele cu
elevi puţini. Tot aici menţionăm şi un rău foarte răspândit
în şcoli, care avea consecinţe neplăcute deoarece
profesorii nu se mai scandalizau. Aceasta este suflarea,
cum se spune în termeni de şcoală. Elevul era întrebat
asupra materiei lecţiei din acea zi, neînvăţând nimic
repeta sunetele u la ureche, care îi ajungeau la ureche
deformând cuvintele şi mai cu seamă numele proprii pe
care nu le-a auzit bine. Era un obicei considerat
vătămător, iar deseori profesorii nu făceau nici cea mai
mică observaţie. Inofensiv în aparenţă, şcolarii, bazaţi
pe suflarea colegului lor nu-şi învaţau  lecţiile, dar se
deprindeau şi cu minciuna, înşelătoria, prefăcătoria,
obiceiuri ce li se păreau naturale şi pe care le deprindeau
chiar din băncile şcolii.

Un impact psihologic prezintă şi reacţia elevilor care
observă că profesorul nu se bucură când aceştia dau
răspunsuri corecte, ci dimpotrivă, le pare rău, se arată
surprinşi, se miră că răspund bine, stau la indoială dacă
să le pună nota, îi ironizează.  În  documentele păstrate
din cancelaria Şcolii Comunităţii greceşti din Galaţi găsim
menţionate anumite concluzii referitoare la aceste cazuri
în care nu se respectă un principiu fundamental al
educaţiei: încurajarea printr-o judicioasă folosire a laudei
şi a dojanei. Un profesor care dojeneşte mai mult decât
laudă sau care nu spune nimic atunci cand ar trebui
să spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii
pozitive pentru formarea ş i schimbarea
comportamentului elevului. Esenţiale sunt metodele
pe care le găseşte pedagogul în stabilirea unor
puncte de comunicare atractive.5

Pentru formarea sufletului elevilor care studiau în
şcolile greceşti, profesorul Penescu propunea, ca în
ajunul unei sărbători importante, să se povestească în
clase viaţa sfinţilor şi să se tragă morala cuvenită. Copiii
trebuiau să meargă la biserică şi să se împărtăşească,
iar a doua zi să povestească în clasă despre slujbă. Acest
lucru avea un impact deosebit asupra profilului moral al
tinerilor, dar şi în formarea caracterului, aducând un plus
de virtute şi de integritate.

La Şcoala de băieţi a Comunităţii elene din Galaţi
se considera că viaţa sedentară inerentă şcolii şi cu
deosebire a elevilor internaţi aduce cu timpul grave
prejudicii sănătăţii, în mod special persoanelor tinere care
sunt în perioada dezvoltării lor fizice şi intelectuale.
Exerciţiile fizice şi jocurile erau insuficiente pentru că
ele se desfăşurau în curţi restrânse. Era absolut necesar
pentru copiii să fie scoşi în mod regulat şi fără excepţie
în aer liber iar plimbările de duminică să fie mai lungi
decât cele din timpul săptămânii. Aceste măsuri se luau

mai ales pentru copiii aflaţi în internatele şcolilor private.
Sălile de exerciţii trebuiau, conform Regulamentului
şcolilor private din 1896, să fie spaţioase, fiecare copil să
aibă un spaţiu de 4 m.p., iar în curte de minim 3 m.p.

Colaborarea şcolii cu familiile elevilor se realiza la
nivelul conducerii, al diriginţilor şi al profesorilor
(învăţătorilor). Cea mai frecventă şi mai indicată era
păstrarea legăturii dintre şcoală şi familie la nivelul
diriginţilor, deoarece aceştia cunoşteau mai bine
particularităţile individuale ale elevilor, condiţiile lor de viaţă,
prieteniile, mediul familial şi social, în care trăiau,
capacitatea lor intelectuală, randamentul la învăţătură,
aptitudinile acestora, etc. Diriginţii aveau datoria de a
comunica direct  părinţilor sau tutorilor elevilor aspecte
concrete ale procesului instructiv-educativ: învăţătură,
frecventarea cu regularitate a cursurilor, comportament,
ţinută, activităţile obligatorii din atelierele şcolii, pregătirea
zilnică a lecţiilor. Numai printr-o confruntare şi completare
reciprocă a informaţiilor culese despre copii de către
familie şi şcoală se poate ajunge la o cunoaştere cât mai
completă a acestora în scopul bunei lor orientări.

După cum orientarea şcolară şi profesională nu se
reduce la culegerea informaţiilor despre copii, ci ea
continuă şi se realizează prin acţiuni propriu-zise de
orientare, tot aşa şi colaborarea şcolii cu familia în această
privinţă nu se reduce la o informare reciprocă ci ea
presupune desfăşurarea unor acţiuni de orientare prin
participarea activă a celor doi factori.

Note:

1 Leonidas Rados, Şcolile greceşti din România, Ed.Omonia,
Bucuresti, p. 23. Mai toate instituţiile aveau, încă din Evul Mediu, o
cameră care era folosită ocazional pe post de „închisoare“, unde îşi
petreceau (de la câteva ore la câteva zile) studioşii dificili şi
recalcitranţi “pedepsele”.

2 D.A.N.I.C., Fond M.C.I.P., ds. 175/1877, f. 125.
3 Papazisis Tr. D., Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων της

Τουρκοκρατίας (Culegere biografică a cărturarilor greci din timpul
stăpânirii otomane),tom 26, Asociaţia de Studii Epirote, 1967, p.77.

4D.A.N.I.C., fond M.C.I.P., ds. 3385/1840, f. 27.
5 Ibidem, f. 34.

Florette Piquemal, Castaniu-auriu
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SCRIITORI AI PLEIADEI ’60:
OLIMPIU VLADIMIROV
IDENTITATE- versuri

Editura Ex Ponto 2008

Auzisem că poetul vieţuieşte în oraşul Tulcea, pe care
l-am vizitat de curând. Ne cunoscusem la Cenaclul M.Eminescu
al Casei de Cultură a Studenţilor din Bucureşti patronat pe
atunci de Gabriela Melinescu şi Victor Ernest Masek. Climatul
acela de emulaţie şi înalte cote de exigenţă,
aduna magnetic în fiecare joi seara, tineri
scriitori precum: Constanţa Buzea, Adrian
Păunescu, Virgil Mazilescu, Iulian Neacşu,
Mihai Elen, Cezar Baltag, Ilie Constantin şi mulţi
alţii. Cine bănuia pe atunci că acolo avea să se
formeze o adevărată pleiadă de scriitori, unii
de primă  măr ime în constelaţia
supravieţuitorilor şi a celor de sub glie!…

L-am recunoscut pe Olimpiu (nume
insolit!),  o redescoperire reciprocă  şi
emoţionantă, după mai bine de 40 de ani!Mi-a
oferit această carte cu o ţinută grafică demnă
de editura amintită mai sus, cu o prefaţă
pertinentă a distinsului Dumitru Mureşan
care-l caracterizează pe poet ca fiind unul
„discret, rezervat şi solitar”, care „evită
retorismul grandilocvent şi declaratismul găunos, reflexivitatea
fiind o constantă de atitudine poetică a sa”. Asemenea
fragmente critice mai semnează Ovidiu Dunăreanu, Ion Roşioru,
Marian Dopcea, Şerban Codrin şi alţii.

„Urcarea muntelui nu-i dată oricui”- acest vers cu care-şi
începe cartea Olimpiu Vladimirov, ne sugerează că urcarea i-a
fost dată şi lui. El însă o conştientizează şi realizează că piscul
e prea albastru ca să-l urce dintr-o suflare, cum au încercat unii
ce nu i-au ajuns nici jumătatea, că au rămas acolo sau au coborât.
Graba le-a secătuit sufletul care nu mai revine forţând o a doua
tinereţe, pentru că „numai speranţele aleargă nebune”, dar
Olimpiu adună „pas lângă pas/acum pentru ieri/acum pentru
azi/acum pentru mâine”- iată cum el realizează un continuum
urcuş, în timp ce „muntele din faţă se chirceşte: o dună istovită,
o grămadă de oase” (Pas lângă pas, p.11) Astfel „deschid eu
un zâmbet/ cupola de crin a iluziei /învăţ despre moarte/ ea
visează poeme//mai am încă sânge/pentru câteva răni/
noaptea-mi recită focuri de artificii,/dar ce folos/dacă departele
meu/încă rătăceşte prin mine…” (Irmos, p.13), unde acel
d e p a r t e pare să fie un alter ego al poetului rătăcitor
prin sine.

Adesea poetul uzează de metafora-simbol pentru întregul
poem, presărat şi el cu metafore contextuale. În poezia”Sunt
zidul”(p.14) simbolul e puternic, extrapolat pe sensuri
existenţiale cu plasticizări de esenţe etice, vizând adesea o „ars
poetica”:”Au fost doar clipe nu bijuterii furate/ un vers târziu
rubin de asfinţit/ sau soarele care răsare dintr-o carte”. Sau, în
aceeaşi poezie: „Molozul curge şi din loc în loc/Îşi urcă mucegaiul
peceţi de vanitate”. Precum şi în strofa ce urmează:”…De iluzorii
schele mă tem ca de un fum”.

Un carusel al amintirilor copilăriei, pigmentat de elemente
locale multietnice sau peisagistice, ne evocă Olimpiu Vladimirov
în poezia „Ikebana”, unde pomeneşte „Fotoliul balansoar al
bunicului, şemineul, acadelele şi braga bunului Kadâr, „pendula
plimbând tristeţea/ unei singure păsări”, într-adevăr, o ikebana
vie, vizualizantă prin afect şi elemente lexicale vetuste sau
specifice locului. Dar cum puterea întoarcerii, ca într-o hipnoză
regresivă este depăşită de realitatea prezentului sau imaginaţia
viitorului, optimismul îşi are şi el limitele lui, „lucru-nceput îmi
iese tot pe dos/pustiuri s-au adăpostit în oase/ Credinţa nu-mi
mai este de folos/ Suspin după un zar de şase-şase”(Scrisoare,
p.18) Şi trena, ca atmosferă a recluziunii continuă ca temă cu
variaţiuni: „să te întrebi când şi ce ai trăit/ pe făraşul timpului

se strâng/ fărâmiturile dulciurilor şi jucăriilor
stricate/ „Ai dat în mintea copiilor bătrâne!”( De
la nimic, p.20).

Discreţia şi pudoarea l-au călăuzit o viaţă
pe Olimpiu Vladimirov să exclame în contul unor
adrese numai de el ştiute: „Sub curcubeul înalt/
nu intraţi chiar  aşa/ cu bocancii/ peste
cuiburi…”(Vânătoare, p.31). De o copleşitoare
candoare este „Dilema”poetului: „Dacă o pasăre
şi un peşte/se pot iubi/pe care parte a inimii/îşi
vor face cuibul?//să desenez oare mâna/ce va
continua să scrie poemul?”(Dilema, p.42).

Poet clasicizant, în cadrul unor asemenea
formule, el caută varietatea formală, uneori pentru
a evita sindromul monotoniei. Iată un asemenea
joc înţesat de monorime interioare şi periferice:
„Povară dulce/ povară amară/ pietre de râu sau

de moară//Amară povară, dulce povară/Dragoste clipă
sprinţară//Dulce amară rară povară/ Piatră stelară de
seară”(Viaţa, p.43).

Pe planul comunicării, al empatiei, poetul plasticizant şi
adesea aforistic, creează cumva o ipostază a unui dacă: „Dacă
gândeşti/ Ceea ce gândesc şi eu/Înseamnă că împărţim acelaşi
măr/acelaşi şarpe/aceeaşi grădina/ şi poartă a izgonirii”, dând
parcă o motivaţie şi acordând clemenţă perechii edenice (Dacă
gândeşti, p.46).

Uneori Olimpiu Vladimirov cultivă fulguraţii ale unei poezii
de notaţie, poetul poate că deja cultivă genul haiku: „Înşiraţi
pe acelaşi cântec/ greierii spulberă bolţile tăcerii/ Îngropând
câteva sunete/ la rădăcina unui fir de iarbă”.

Fără a-şi disciplina pe cicluri florilegiul poetic,
aranjamentul tematic este aleatoriu, mozaicat, aşa încât pentru
unii cititori mai puţin rezistenţi la lectură, subdenivelarea
percepţiei şi emoţiei prin monotonie, se amână până la anulare.

După cum vom observa, poetului nu-i scapă nici registrul
spiritual, concentrat într-un catren de spontană iluminare, o
provocare, cum de fapt îi este şi titlul…”Întru Hristos a înviat”şi
„Adevărat a înviat!”/Nu-i decât provocarea binecuvântată/ a
Sfintei Evanghelii”(Provocare, p.75)- pe care, din păcate, nu
orice creştin o posedă şi nu o studiază mai ales, în condiţiile în
care aceasta nu mai constituie un delict, adică nu mai circulă
periculos „pe sub mână”!

Într-adevăr, volumul de versuri al lui Olimpiu Vladimirov
are o IDENTITATE fermă şi îl impune definitiv pe autor ca fiind
unul matur, profund şi parcimonios în arealul literelor danubiene
şi desigur, nu numai…

Paul Sân-Petru
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Vasile Voiculescu străbate întreaga istorie a omenirii

sintetizându-i sentimentele din străvechime (  “ din veac”
ar fi zis Sadoveanu), acceptând ultima goană spre startul
mileniului trei. Se confruntă cu viaţa, cu dragostea, cu
moartea, aderă la redescoperirea fiinţei umane din zodia
biruinţei asupra duhului animalier şi a sclaviei lui, năruie
enigme, inventează noi mistere rămânând ascultător venerat
al unui cinstit precept moral: omul, nedezminţit prieten
gânditor al tuturor regnurilor şi prieten sieşi, se ridică prin
harul forţei cuvântătoare spre un tărâm de bunăstare şi
fericire aşa cum şi-l merită deplin.

Voiculescu nu înţelege să accepte prozaizarea omului,
fiinţa-miraculoasă, ca orice minune a Firii. Fiecare om este
în proza lui „un semn al germinaţiei cosmice şi e purtătorul
misterelor acestei lumi. I se cuvine un tratament solemn,
un tratament al demnităţii.” (Mihai Ungheanu)

Povestirile fantastice ale lui Voiculescu exprimă o
idolatrie a omului . Mirajul existenţei omeneşti, proiecţia
mitică se clădeşte pe întoarceri la mişcările de mare
autenticitate şi profunzime a sufletului. Voiculescu nu
prelucrează ceea ce numim superstiţie sau eres folcloric ci
se foloseşte de ipotezele şi concluziile ultime ale psihologiei
moderne experimentale care afirmă existenţa unor zone încă
insondabile şi inanalizabile ale psihicului înzestrate cu o forţă
miraculoasă prin ignorarea mecanismului interior. „La el
misticul poate absorbi exoticul, în măsura în care cel dintâi
are o deschidere preponderent „ontologică”, iar al doilea
una preponderent „stilistică” (fie şi prin înţelegerea acesteia
ca viziune asupra universului)” scrie Mircea Braga. Aşa se
explică de ce semnificaţia mitică se împlineşte şi în absenţa
rigorilor formale ale mitului propriu-zis: bunăoară
evenimenţialul din povestirile voiculesciene este finit,
naraţiunea are un sfârşit efectiv („sfârşitul” mitului este de
fapt un început). Dar aceasta este conotaţia imediată a
textului voiculescian. Dimensiunea lui este una a „vitalităţii”
insulelor de arhaitate ontologică care intră, fie chiar şi
temporar, într-un circuit natural. Întreaga creaţie artistică
s-ar despica după Jung- în două „maniere” , una psihologică
şi alta vizionară; ultima, neridicându-se la o experienţă de
viaţă personală, mai curând e interpretabilă prin teoria
arhetipurilor. Aşadar, dacă vrem să aplicăm literaturii
psihologia analitică, Jung ne recomandă să începem cu
scrierile concepute într-o manieră de creaţie „vizionară”.
El înţelege prin arhetip „un complex psihic supraindividual”.
Experienţa vizionară aflată la originea lui constituie o realitate
psihică „obiectivă” fiindcă nu aparţine strict subiectivităţii
insului ci inconştientului colectiv; constituie proiecţia
acestuia”. (Ovid S. Crohmăniceanu, op. cit. pag.9).

Conform lui Aristotel există trei moduri de clasificare
a operelor de imaginaţie în funcţie de poziţia pe care o
ocupă eroii lor în raport cu ceilalţi oameni:

1. Miturile propriu-zise sau cărţile sacre. Ele istorisesc
faptele zeilor, deci ale unor eroi înzestraţi cu puteri divine,
superioare omului.

OMUL FANTASTIC VOICULESCIAN – LEGĂTURA ÎNTRE
MIT ŞI REALITATE

2. Naraţiuni legendare, poveşti,basme. Eroii au însuşiri
superioare omului obişnuit, ei domină mediul şi săvârşesc
fapte miraculoase păstrând mereu un caracter uman. Apar
arme fermecate, talismane, animale vorbitoare. Ne aflăm
pe tărâmul mimesis-ului superior, propriu în special epicii
folclorice.

3. Naraţiuni fantastice. Eroul stă deasupra celorlalţi
oameni printr-o autoritate pe care viaţa nu o cunoaşte, dar
e supus legilor mediului său natural, iar actele lui se află
sub jurisdicţie socială şi morală.

E naiv să credem că numai zelul de a pune în mâinile
satului „cărţi poporane” l-a împins pe Voiculescu să renareze
anumite mituri. El a dat variante personale ale unor
asemenea ficţiuni epice vechi. Nuvelele cu caracter fantastic
ale lui Voiculescu se înscriu în ultimele două modele date
de Aristotel. Proiectând mitic realităţile pierdute din memoria
omenirii sau inventând totul în spirit mitologic, scriitorul a
intuit, ca şi Sadoveanu, semnificaţia ontologică dar şi
artistică a universului arhaic în care îşi poartă eroii.
Întâmplările vin să prelungească, sub forma adaptată
împrejurărilor noi, lumea mitului. Simpatia pentru culturile
stinse permite şi sugerarea vechimii milenare a substratului
etnic pe care o îmbracă într-o haină nouă accesibilă noii
lumi. Vasile Voiculescu a provocat artisticul ca o ipostază
translucidă a realului. Mijlocul prin care a atins aceasta
instaurare a fost „codul” preluat din epica populară.
Alunecarea spre straturile mai adânci ale eposului popular
devenea iminentă, de unde abordarea fabulosului şi
naturalului pur cu obsesia realistă a naturalităţii codrului.
“Păstrând unghiul fantasticului popular, deplina proprietate
existenţială devine posibilă doar prin intrarea în mit ca
într-o „firească “, naturală, ipostază a ontologicului, deci
prin trăirea în mit la modul originar în datele şi condiţiile
de adevăr din illo tempore” remarca acelaşi Mircea Braga.
Cultivator al fantasticului, pe Voiculescu îl pasionează până
la obsesie „întâmplări de dincolo de Fire” care închid
semnificaţii ce străpung aparenţele. Atenţia e dirijată pe
nesimţite spre universul intelectual şi moral ce incită la
mediaţie asupra condiţiei umane: rostul idealului şi al
lucidităţii relaţiei cu celelalte vieţuitoare, cu natura în
totalitatea ei, autodepăşirea prin cunoaştere etc. Personajele
lui Voiculescu se integrează în mediul arhaic al satului fiind
considerate persoane deosebite, chiar ciudate, la care
oamenii satului apelează doar în momente de răscruce
ale vieţii.

Personajul pe care-l vom supune analizei (...) şi pe
care-l vom numi OM FANTASTIC reprezintă o creaţie
originală a lui Voiculescu , realizată speculativ din fuziunea
concepţiei primitive a totemului cu filosofia arhetipului.
Omul fantastic păstrează în fiinţa lui un principiu vital
primordial, transmis din generaţie în generaţie de la
întemeietorul neamului, adică de la animalul sacru din
vremuri tribale. Pe de altă parte stadiul actual al cercetărilor
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ştiinţifice asupra aparenţelor „mistice” ale personalităţii
umane constituie încă un argument în anularea mitului
romantic al subconştientului.

Credinţa romanticilor în adevărul miturilor sau în cel
depozitat în subconştient, psihologiile de excepţie ale unor
autori de fantastic (Hoffmann, Nerval, Poe) , apoi teoria
psihanalizei sau dicteul suprarealist au permanentizat ideea
atrăgătoare dar discutabilă a originii artei în fondul obscur,
indescifrabil al eului, acolo unde s-ar păstra nealterate
semnele psihologiei primare, transmise prin genele ereditare.
Acesta este climatul magic ce se vrea necunoscut ca
obiectiv din matricea căruia rezultă arta fantastică. Dar aşa
cum se vorbeşte de o artă fantastică, tot la fel de bine
putem vorbi despre personajul ce animă aceasta artă şi
anume omul fantastic. Omul purtător de esenţă este în
viaţa socială vânător sau vrăjitor, două profesii vechi ce se
contopesc de fapt într-una singură: vrăjitorii lui Voiculescu
răpun fiare ca vânătorii, iar vânătorii vânează „primejdii”,
„ taine potrivnice”, „probleme de existenţă”. Acest
om-animal imaginat de Voiculescu nu este o fiinţă
rudimentară, dominată de instincte, un animal cu înfăţişare
umană, cum s-ar părea la prima vedere. El descinde din
neamul vânătorilor primitivi, acei oameni care au dus primii
lupta pentru supremaţia omului în natură, pentru dominarea
acesteia prin cunoaştere. O concepţie profundă şi originală
despre vânătoare ne întâmpină pretutindeni în proza lui
Voiculescu. Pentru ca omul să câştige războiul contra
fiarelor uriaşe, vânătoarea a trebuit să se transforme în
arta supremă, ştiinţă şi magie totodată, tehnică şi cultură,
sacrificiu şi încordare de energii , cu simulacre şi
ritualuri magice.

Teoria lui Voiculescu despre vânătoare se află
încorporată o ipoteză asupra omului. Urcând pe firul
concepţiei totemice până la izvoare, prozatorul îşi imaginează
un individ uman la care forma animală primordială
fuzionează perfect cu fiinţa umană. Coborând pe coordonata
temporală de la mit şi vârsta regresiunii spre origini, ajungem
la satul arhaic ale cărui realităţi se aşează cu câteva trepte
mai jos decât patriarhalitatea sadoveniană. Tradiţionaliştii
perioadei interbelice descopereau, pe urmele lui Blaga,
prezenţa în folclorul românesc a reminiscenţelor păgâne
moştenite de la străvechii daci. Fondul „nelatin” se
revendică drept componenta iraţională a fiinţei noastre
etnice şi este posibil să-l evidenţiem în aria obscură a
folclorului magic. Eminescu imaginase poema vârstei de
aur a basmului Dochiei, în timp ce tradiţionaliştii îi căutau
enigmele stihiale sub această orientare netă; în cazul lui
Voiculescu trebuie evocat un grupaj de naraţiuni surprinzător
de unitare ca problematică: Schimnicul, Ultimul berevoi,
În mijlocul lupilor, Iubire magică, Lacul rău. Nota comună
este dată de constanţa cu care în centrul naraţiunii se
plasează descrierea şi explicarea semnificaţiilor practicilor
oculte din folclorul românesc.

Voiculescu surprinde în prozele sale mişcarea de
expansiune a cunoaşterii umane raţionale, care sileşte natura
să se restrângă în zone tot mai reduse şi să se apere. Iar la
acest proces amplu şi lent care scapă omului comun (pe

Voiculescu nu-l interesează umanitatea mijlocie) participă
două tipuri umane extreme: individul primordial păstrat ca
într-un laborator natural în acele spaţii arhaice montane
sau acvatice, personaj fantastic pe fundalul civilizaţiei
moderne şi intelectualul, produsul superior, ultim, al rasării
individului uman, insul care îşi intuieşte şi îşi
problematizează originea.

Omul fantastic al lui Voiculescu are capacitatea de a
păstra şi sintetiza în memorie gesturile esenţiale ale
strămoşilor, de a unifica la nivelul unei trăiri de o
extraordinară tensiune etapele succesive ale vieţii biologice,
până la contopirea fiinţei umane cu premisele cosmice,
nedefinite, ale apariţiei ei. Prin omul fantastic scriitorul
îndeamnă la meditaţie asupra vieţii umane şi asupra legăturii
dintre regnuri cu mijloace fermecătoare ale artei literare.

Gabriela Iaurum

Bibliografie:
1. Filipaş, Zaharia Elena - Introducere în opera lui

Vasile Voiculescu, Editura Minerva.
2. Crohmăniceanu, Ovid. S. - Cinci prozatori în cinci

interpretări diferite.
3. Mircea Braga, V.Voiculescu - În orizontul

tradiţionalismului, Bucureşti, Ed. Minerva 1984.

Ilie Matei

Exerciţii de respiraţie

Precum nişte aşchii spiritul e ascuţit
Deja el mi s-a furişat pe sub pielea mea
Plâng florile, plâng cu gâtul sub cuţit
Pe obrazul sufletului ţin o palmă grea.

Acest oraş are o savoare levantină
Să fi căzut cumva pe gânduri, nu e exclus
Păsări fricoase pe umerii tăi o să vină
De un picant masaj verbal poţi fi sedus.

Pielea ta îmbătrânită de-atâta depărtare
Furnicăturile de pe trup au un răspuns
Şi nu exclud fulgurante ispite de pe mare
Lumina lunii lămâie, pe domeniu m-a uns.

Simţi respiraţia fină prin palmele tale
Se încrucişează bârfele multipe prin tramvai
Cămaşa nopţii ne împresoară plecarea pe cale
Înlături stresul cu mâneca făcută evantai.

Mă răscolesc frumoase amintiri de la sud
Pe alocuri mai trebuie să dăm cu var
În vârful unghiilor paşii îngerului îi aud
Scormonind după niste carboave prin buzunar.
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Petre Rău

Moto: Nu negăm faptul că unele cuvinte sunt făpturi ale
numărului, negăm doar înfăptuirea lor…numerologică  (T.I)

S-a născut în „via vinului de soi, regal”, în comuna
Nicoreşti din judeţul Galaţi. La 9 martie, 1953. Absolvent al
Facultăţii de matematică, din Universitatea  Al.I.Cuza, Iaşi.

Unul din membrii fondatori ai cenaclului „Noduri şi
semne”(1983). Redactor şef al revistei - online Boema. Din
2007, director al editurii InfoRapArt, Galaţi.

A publicat poezie, proză, eseu şi povestiri umoristice, în
diferite reviste literare. Toate adunate în cărţile: Anul Cub,
poeme-probleme (Ed.Dominus, 1996), Mogoşoaia, istoria unei
tragedii, roman-document (Ed.Porto-Franco, 1999), Y2K-
Bomba anului 2000?, eseu (Ed.Geneze, 1999), Întârziata vestire,
poeme (Ed.Noduri şi Semne, 2003), De Lingua Universalis,
eseu despre limbaje şi comunicare (Ed.Antares, 2007), Oglinda
lui (la)Eminescu, eseuri (Ed.Antares, 2008), Autograf, eseuri
(Ed.Vinea, 2008).

Scriitor credincios veridicului…plastic. Adevărul istoric
ori cel logic este evaluat senzitiv, pe muchia realului oglindit
în…fantastic ori în raţionalităţi afective.

Nevoia de fugă în metaforă, în eseu, a gândirii epistemice,
la Petre Rău, nu este necesitatea erorii ce ameliorează rigiditatea
logică, matematică, dimpotrivă, un joc al formelor logice ce
sprijină universalitatea. În proză, dar mai ales în poezie,
scriitorul este adept al extremelor în dispută. Un adept al
problematizării, ca unitate a gândirii afective smulsă din
gândirea ştiinţifică: „mama se împarte la doi, la trei, şi la patru/
şi aşa mai departe, mereu fără rest/ ce număr perfect este mama/
totdeauna egală cu suma divizorilor ei…(Întregul mamă)”

Numărul antic, pitagoreic, este des-bătut în poem, prin
dezbaterea naturală a şirului pro-creaţiei, până dincolo de
diviziune obişnuită, vegetativă:

„mama se împarte începând cu unu/(ca o certă identitate
a lui doi) şi cu cât împărţitorii devin mai mulţi/(cu cât împărţitorul
devine impropriu, simbol al infinitului) tot mai puţină rămâne
mama/ singura diviziune imposibilă pentru mama este cumplita
împărţire la zero (o altă temă lirică a diviziunii, diviziune la
nimic).

Aşezarea întregului mamă - ca număr perfect-implică
desigur, eroarea raţională în folosul afecţiunii.

E posibil ca numărul perfect, cum ar fi 6 = 1+2+3, să nu
conţină divizorul 4. Tot eroare afectivă este şi teorema-vers:
„mama se împarte la doi, la trei şi la patru, mereu fără rest”, care
corect formulată matematic ar fi fost: „mama se împarte exact la
doi, la trei…”, pentru a fi împărţirea fără rest.

Poezia ca transcendenţă îşi permite aceste erori de la
veridicul axiomatic, ca o primă revoluţie a gândirii la limită.

Petre Rău, în această poezie (în)calcă axioma euclidiană:
„Întregul este mai mare decât părţile sale”, pregătindu-ne
determinarea diviziunii prin limită. Limita raportului dintre întreg
şi o eventuală parte a sa. Limita dintre întreg, raportat la zero,
şi, dintre întreg, raportat la infinit.

Poetul nu-şi doreşte aceste explicaţii, evident incomode,
foarte aproape de hipertrofierea ştiinţificului prin comentariu
metafizic. El se estompează (dincolo de entuziasmul
similitudinilor) intonând: „limită din a pe zero este plus sau
minus infinit”, „limită din a pe infinit este plus sau minus zero,
enunţând noi determinări (leibnitziene  - de această dată) a
„diviziunii umane”.

Să reţinem, tot din acest poem, că poetul Petre Rău nu
caută labirintul parnasian al detaliilor. El preferă absenţa liricului
în vecinătăţile rigorii matematice. Se ştie că numărarea la omul
primitiv era: unu, doi şi mai mulţi, motiv ce ar fi schimbat întâiul
vers al poemului Întregul mamă, în: mama se împarte la unu, la
doi şi la mai mulţi. Astfel spus nu-şi doreşte metafora decât în
forme închise, incluse în diferenţierile specifice umbrite
de…matematic. Ultimul vers ar fi fost şi el metaforic
şi…metafizic totodată, dacă „singura diviziune imposibilă
pentru mama este cumplita împărţire la zero”, era: „singura
diviziune imposibilă pentru mama este împărţirea exactă la nimic.

Să nu-l îndepărtăm prea mult pe scriitor de ceea ce este.
Un suflet cugetător, pelerin în rătăcire: „Renaşte speranţa-n
copilul născut/cu mâini rătăcinde şi chakra de lut”(Rătăcire).

„Sunt singur ca un rău ce visul prevede/în care profetu-i
ucis doar cu pietre”. Petre Rău fiind mesajul
împlinirii-în scris-a celor mai frumoase pre-vestiri poetice, ce-n
noi se află mai întâi, pentru a-i întâmpina căutarea, retorica
sinceră a tristeţilor existenţiale: „Ce păcat, ce păcat că se moare/
Toiagul mişcă astre-n altare/ Sacerdoţii pe rând din uitare”,
„De unde vine dorul de-aproape/ când pământul rămâne mereu
între ape”, „ca o torţă uitată la mine în gând/nefirească lumină
sădesc pe pământ”.

Tot atâtea „nerostiri rostite”, ce-n poezia lui Petre Rău se
caută pe sine în/pentru bucuria lecturii noastre: „Mai simt
călcată iarba de tine iubito/ Umbra miroase a urme de cerb/
Prea timid, aşternutul pasului tău, incognito,/ reînvie blestemul
aceluiaşi verb”.

Angela Ribinciuc

Moto: Pleiadele sunt semnul timpului vernal dar şi al
precesiei unui ano-timp (T.I)

Născută pe 8 mai 1969, în Galaţi. Absolventă a Facultăţii
de mecanică, din Galaţi. Jurnalistă din 1995. Membră a Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România.

Redactor la cotidianul „Viaţa Liberă”, la departamentele :
Politic, Eveniment şi Cultură-Învăţământ.

Zece premii literare, la concursuri judeţene: „Iubirea”-
Tecuci, „Grigore Hagiu”- Târgu Bujor, „Costache Negri”-
Ţigăneşti şi la concursuri naţionale: George Bacovia- Bacău,
„Panait Cerna”- Tulcea- Tulcea, „La porţile visului”- Reghin,
„Orfeu”- Cluj, „Porni Luceafărul” Ipoteşti, toate în perioada
1998-2001.

A publicat volume de poezie: Cubul de aer- poeme în
proză, la Editura Parnas, Iaşi, 2002 (carte premieră la Concursul
„Porni Luceafărul- Ipoteşti, în 2001)
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Poemele în proză, cum îşi (de)-numeşte Angela Ribinciuc
cubul (cuburile) de aer a scrierii sale sunt minidicţionare ale
înţelepciunii de a trăi profund respirator, inspirator, cu buzele
sărutând suflarea-duh a vocabulei răzvrătită pe…suflare, pe
început-sfârşitul verbelor tăcerii, iubirii, aşteptării destinului
sortit. Reflexivele „să iubeşti”, „să aştepţi iubirea”, „să, în tăcere,
te supui timpului-viitor aleatoriu”, sunt sfaturi şi melancolii
adolescentine, ocrotite de poeţi sfătuitori, mereu adolescenţi.

Acestor reflexii epice, li se adaugă, bine drămuită, lirismul
cald şi mângâietor un/o alt/ă suspin/are, ca-n taină sufletul
să ştim.

Iată un cub de …aur prezentat în Antologia literaturii
gălăţene contemporane, de poeta-ziaristă Angela Ribinciuc:
„Recunosc, nu m-am ridicat la înălţimea aşteptărilor tale. N-aş
şti să-ţi spun motivul pentru care nu ţi-am mai dat nici un
semn. Aş lua drept scuză, viaţa sau orice altceva”(293).

Aparentă conversaţie cu „altul”. În realitate, conversaţie
cu „sine”. Jurnal de preţ. Eseu deschis. Oglindă mângâiată
dinspre argintul virtualizării.

Iată o altă cugetare ce sprijină interpretarea „antecedentă”,
„precedentă faptelor împlinite mai mult sau mai puţin”, în cubul
convieţuirii lui „eu şi tu”, „eu cu tine”, „unul pentru altul”:
sociabilitate binară  fundamentală  şi…esen ţială
existenţei umane.

„Nici nu bănuieşti ce întâmplare, aparent măruntă, îţi va
lăsa cele mai adânci urme în suflet…Când ajuţi pe cineva, nu ai
de unde şti dacă nu te ajuţi pe tine. Să nu spui nu unei
provocări. Oamenii de la care nu aştepţi nimic pot fi cei care îţi
pot da cele mai frumoase lecţii de viaţă”(302).

„există o categorie de prieteni care nu-şi cer niciodată
dreptul la exclusivitate. Prieteni care aşteaptă tăcuţi, cu infinită
răbdare, până când mâinile noastre şi sufletul nostru îl caută.
Ne oferă răspunsuri, ne umple singurătatea şi ne poartă pe
unde n-am fi visat să ajungem. Sunt prieteni de preţ, care nu ne
dezamăgesc şi nu ne supără. Fiecare astfel de prieten e unic şi
poartă cu sine înţelepciunea şi bogăţia cuiva care a avut ceva
de spus, fără a fi egoist. O carte e o „binecuvântare”(294).

Frumoasă nominalizare a „categoriei iniţiale de prieteni”,
prin care şi-a conceput prietenia- sfat Angela Ribinciuc:
Cartea-binecuvântare.

Totuşi, desprinzându-se de scopul (strict)ziaristic al
mesajului său către adolescenţi (ne)sinucigaşi, amendându-şi
chiar pornirile de sfătuitor, s-ar fi cuvenit să-şi revizuiască
„textele cotidiene”, în favoarea eseului, ori numai a mult
râvnitului poem. O variantă (a lui 294), în acest sens, de exemplu,
ar fi fost:

Există prieteni. Prieteni care te aşteaptă. Caută-i cu sufletul.
Ei ştiu răspuns la întrebările inimii. Ei, conştiinţa existenţei lor
pentru noi, ne veghează  singurătatea şi ne poartă
dincolo de vis…

Aşteptăm „Cubul”Angelei Ribinciuc să-şi deschidă toate
feţele est-etice, spre noi izbânzi de carte literară, noi fiind
pluralitatea flămândă de respiraţiile ei adânci meditative.

Ion Grosu

Gata... Aţi ajuns!
- Eşti de acord că nu se mai poate aşa,... că trebuie făcut

ceva, că în ţară la noi treburile ţării sunt scăpate din mână?...
m-a abordat colegul meu de şcoală primară la o baterie de
vin, după ce am terminat de povestit despre cele lumeşti.

- Sunt de acord - am răspuns eu neştiind încă „unde
bate” - şi cum stă cu culoarea politică.

- Eşti de acord că înainte ne închinam la Înalta Poartă,...
apoi ne-am închinat la Versailles, Elysee, ... şi Buckingam
Palace,... apoi la Kremlin, iar acum facem temenele la
Washington? ... Singura noastră poartă la care trebuie să ne
închinăm e Poarta Sărutului lui Brâncuşi.

- Uite cu asta nu sunt de acord în totalitate/fiindcă
majoritatea conducătorilor noştri au fost verticali şi buni
români şi au plătit mai scump pentru asta...

- Eşti de acord că un sistem moare numai când se roade
dinăuntrul lui?

- Depinde cine şi câţi îl rod -i-am răspuns eu cam
flegmatic - pentru că de fapt nu există sistem oricât de unitar
ar fi el fără lupte interne.

- Apropo de perioada sovietică,... tu mai ştii gluma aia
cu discuţia între soldatul sovietic şi soldatul român care se
întorceau de pe frontul de vest?

- Care, că au circulat atâtea,... şi - apoi sunt vechi şi
perimate,... numai vinul e bun vechi, în rest nimic, ... auzi?

- Uite asta nu-mi place la tine că o faci pe deşteptul...
Se aşternuse tăcerea între noi... Fumam liniştiţi şi ne mai

puneam din când în când apă minerală sau vin în pahare...
după caz.

Gândul îmi plecase aiurea şi privirea rămăsese fixată pe
o reclamă mare de Coca-Cola.

... Parcă vedeam sala de clasă mare şi luminoasă de la
parterul Şcolii Nr.4 din Bârlad şi figura impozantă a
învăţătorului T, care în dimineaţa aceea de ianuarie a anului
1948, foarte geroasă, ni s-a adresat nouă, celor dintr-a treia,
fără preparative, după salutul foarte cunoscut:

- Să creşteţi mari, copii!... Astăzi avem o treabă urgentă
de făcut înainte de lecţii... Din toate cărţile pe care le aveţi să
rupeţi portretul regelui,... şi tot ce strângeţi puneţi în sobă...
dar nu-i daţi foc voi!

- Ne-am uitat unii la alţii cu ochii aceia de copii neştiutori
şi ne-am apucat de treabă, stârnind un foşnet general...

Învăţătorul ne-a lăsat în treaba noastră şi tacticos a dat
de pe perete tabloul regelui,... l-a aşezat lângă catedră şi cu
un cleşte a scos cuişoarele cu care era prins de rama cu
sticlă, l-a scos foarte atent,... l-a privit de vreo două ori şi
apoi 1-a împăturit în câte părţi i-au trebuit până când, înghesuit,
să încapă în buzunarul de la haină.

Când totul părea să fie gata şi la noi, şi la el, a apărut în
prag directorul şcolii (...Gât de barză, cum îl poreclisem noi...)
şi a spus pe un ton cam răstit:

- Tot ce aţi strâns puneţi într-un coş şi scoateţi afară în
curte unde vom da foc la tot şi veţi fi şi voi acolo...

(urmarea la p.41)
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Convorbire cu

Zanfir Ilie,

directorul Bibliotecii
„V.A.Urechia”

Biblioteca „V.A.Urechia” reprezintă o emblemă a
municipiul Galaţi. Timp de peste 30 de ani această renumită
instituţie publică s-a identificat cu un om: bibliotecarul şi
directorul Nedelcu Oprea. Ai onoarea, dragă prietene Zanfir
Ilie, de a fi, de mai bine de trei ani, gestionarul unei moşteniri
culturale de aproape 120 de ani, vârsta acestui lăcaş al cărţii.
Te rog să oferi cititorilor revistei noastre câteva repere
valorice ale acestei instituţii de tradiţie de rang naţional, peste
timp, de la începuturi până astăzi.

Adevăr grăit-ai şi …frumos! Aşa este, Biblioteca
„V.A.Urechia” este una dintre emblemele culturale ale
municipiului Galaţi. Biblioteca-spaţiu de informare, cercetare
şi loisir spiritual, axă fundamentală în perenitatea culturală a
unui popor- , mereu în pas cu mutaţiile vremurilor, rămâne,
totuşi, o instituţie a stabilităţii, a continuităţii şi a echilibrului
devenirii noastre spirituale. „Numai prin cultură lumea devine
mai bună”, spunea marele Constantin Noica. În acest spirit,
credem că Biblioteca poate face lumea mai bună, mai înţeleaptă,
mai responsabilă, atât în plan social, cât şi în plan cultural.
Acesta este crezul care ne-a motivat şi ne motivează în tot ceea
ce am făcut şi ce facem. Este pentru noi - colectivul Bibliotecii
„V.A.Urechia”- o mare onoare şi o mare responsabilitate să
gestionăm o moştenire culturală de o imensă preţiozitate,
vegheată permanent de spiritul ctitorului acesteia, V.A.Urechia.

La 11 noiembrie 1890, academicianul Vasile Alexandrescu
Urechia, ani la rând parlamentar de Galaţi, încredinţa „copilul
său de suflet”- biblioteca personală - comunităţii locale
gălăţene, inaugurând şi devenind patronul spiritual al
Bibliotecii, care avea să-i poarte numele peste decenii. Urechia
i-a proiectat şi destinul propriei sale creaţii. A apelat la donaţii
de la persoane individuale, creatori şi producători de carte,
oficialităţi, profesori, elevi, oameni de cultură, cât şi oameni cu
un ridicat potenţial economic şi financiar. Remarcabilă a fost şi
donaţia făcută de regele Carol I. Datorită unor asemenea
preocupări, în anul 1901, anul morţii lui V.A.Urechia, Biblioteca
număra 19.533 de unităţi de evidenţă biblioteconomică.

Biblioteca deţine, încă din primele decenii de funcţionare,
piese dintre cele mai valoroase: tipărituri din jurul anului 1600,

cărţi româneşti vechi, de uz bisericesc, cărţi străine, care ne
dau informaţii despre Dacia şi teritoriile româneşti din evul
mediu şi din epoca modernă, manuscrise şi dedicaţii autografe
ale unor personalităţi din ţară şi din străinătate, hărţi vechi,
atlase, albume, ex-libris-uri, cărţi poştale, periodice vechi, foi
volante, stampe etc. Valoarea colecţiilor deţinute a fost răsplătită
prin acordarea diplomelor şi medaliilor de aur pentru participarea
la expoziţiile naţionale din anii 1903 şi 1906.

Colecţiile bibliotecii gălăţeane, prima Bibliotecă Publică
pătrunsă în circuitul informaţional naţional şi internaţional prin
publicaţii publice, sunt bine cunoscute în ţară şi în străinătate,
prin tipărirea şi difuzarea „Catalogului general al cărţilor,
manuscriselor  şi hărţilor”, „Catalogului stampelor”,
„ Catalogului notelor muzicale”, cât şi a „Buletinului
Fundaţiunii Urechia”.

Este de datoria noastră să recunoaştem că la conducerea
Bibliotecii s-au aflat oameni animaţi de cele mai bune intenţii,
intelectuali umanişti de calitate, care şi-au împletit destinul cu
cel al instituţiei. Dacă Biblioteca „V.A.Urechia” constituie astăzi
un reper în peisajul cultural naţional  se datorează, în mare
măsură, meritelor incontestabile de bun conducător ale
profesorului Nedelcu Oprea, care a păstorit-o aproape patru
decenii, autorul monumentalei Monografii a Bibliotecii
„V.A.Urechia”, în două volume, apreciată ca „ singulară în istoria
românească a unor asemenea cercetări de specialitate”. În
necrologul rostit chiar în faţa Bibliotecii, în momentul în care
ne-am luat „Rămas bun” de la marele om de cultură gălăţean,
i-am promis o a doua ediţie a Monografiei, revăzută şi adăugită,
promisiune îndeplinită, în prefaţa căreia am înscris parte din
omagiul adresat atunci marelui dispărut: „Cunoscând, ca nimeni
altul, toate detaliile muncii de bibliotecă, arhitect al modernizării
serviciilor şi, totodată, harnic gestionar al patrimoniului mobil
şi imobil, Nedelcu Oprea reuşeşte să transmită, prin împletirea
calităţilor de cercetător bibliofil, documentarist, manager, o
imagine completă şi complexă, în mişcare, clară, vie a instituţiei
pe care a păstorit-o cu ataşament şi dăruire”.

Astăzi, eşti o persoană publică, dar, de fapt, de unde vii,
ce-ţi mai aminteşti de locurile natale, de anii de şcoală, de
colegi, de dascălii pe care i-ai avut?

Interviu realizat de Gh. Nazare

Zanfir Ilie, portret realizat de Teodor Vişan
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M-am născut în comuna Vânători, la 11 km de municipiul
Galaţi, din părinţi ţărani, cărora le port o aleasă recunoştinţă,
fiind unicul lor copil. Am avut o copilărie frumoasă, fără griji şi
plină de amintiri plăcute. Şcoala primară am făcut-o în satul
natal, fiind, an de an, premiantul clasei, cu „aplecări” spre
literatură. Din acei ani mi-i amintesc pe domnul învăţător George
Marcu, pe doamna profesoară de limba şi literatura română
Maria Drăgănescu (Istrate) şi pe domnul profesor Constantin
Grecu, o vreme directorul şcolii şi, apoi, primarul comunei.

Am absolvit cea mai titrată instituţie de învăţământ liceal,
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, din Galaţi. Toţi profesorii
aveau o foarte bună pregătire profesională, iar ca pedagogi
erau adevărate modele demne de urmat în viaţă. Îmi este greu
să nominalizez pe cineva dintre domniile lor, dar nu pot, totuşi,
să nu-l amintesc pe profesorul de limba şi literatura română,
Laurenţiu Bourceanu (Nea Lae), care m-a călăuzit către latura
umanistă, spre specialitatea aleasă mai târziu, filologia. Colegii
mei de liceu s-au realizat deplin, mulţi dintre ei având astăzi
poziţii importante în societate: Victor Paul Dobre (deputat),
Victor Dobrea (director la Damen), Aurel Drăgan (decan al
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport), Aurel Nechita (decan al
Facultăţii de Medicină), Pompiliu Comşa, jurnalist etc.

Cursurile universitare le-am făcut la Facultatea de Limba şi
Literatura Română a  Universităţii Bucureşti. O perioadă
minunată de studii, când i-am avut profesori pe somităţi precum
Eugen Simion, Ovidiu Crohmălniceanu, Alexandru Piru,
Matilda Caragiu Mariuţeanu etc.

Sunt câteva iniţiative ale instituţiei pe care o conduci de
care cultura gălăţeană beneficiază, despre care şi presa a
relatat pe larg, care poartă amprenta contribuţiei tale.
Personal, cred că este vorba de o îmbinare fericită între
entuziasm, implicare şi profesionalism. Publicul ar dori, cred,
să afle mai multe detalii despre toate acestea.

Oricine ar  avea şansa şi  onoarea să  pr imească
responsabilitatea conducerii unei instituţii precum Biblioteca
Publică „V.A.Urechia” s-ar gândi, în primul rând, ce plus de
calitate şi competitivitate să aducă în beneficiul valorii şi
prestigiului unităţii respective. Un asemenea gând m-a motivat
şi pe mine. Am fost animat de dorinţa de a fi performant în
realizarea obiectivelor propuse. Astfel, am multiplicat şi am
extins colaborările cu instituţii de cultură de pe plan local,
naţional şi internaţional, am diversificat oferta de servicii a
instituţiei, manifestările educativ-formative şi culturale
căpătând valoare, anvergură şi atractivitate, integrându-le mai
bine în viaţa comunităţii (menţinerea şi amplificarea dialogului
cu comunitatea, aducerea serviciilor bibliotecii mai aproape de
zonele intens populate, atragerea unor noi utilizatori,
promovarea programelor, serviciilor şi colecţiilor etc.): am editat
o nouă revistă de cultură, cu apariţie trimestrială, „Axis Libri”,
aflată deja la numărul 8, am reluat editarea „Buletinului
Fundaţiei Urechia”, am organizat, în premieră, Târgul şi
Festivalul Naţional de Carte „Axis Libri”, aflat la a doua ediţie,
cu participarea la ediţia din acest an a 150 de edituri, cu o ofertă
de peste 4500 de titluri, am organizat Salonul literar Axis
Libri”, cuprinzând lansări de carte, recitaluri de poezie,
dezbateri literare, am înfiinţat editura „Axis Libri” şi o librărie
cu acelaşi nume, făcând din „Axis Libri” un brand recunoscut
la nivel local şi nu numai.

De 20 de ani, şcoala şi cultura românească trăiesc în
atmosfera unei permanente reforme, proclamată, mai ales, în
programe şi campanii electorale. Ce părere ai, ce crezi că
s-a reformat, dar, mai ales, ce crezi că ar trebui reformat în
aceste domenii?

Din păcate, mai mult s-a vorbit decât s-a făcut reformă în
învăţământul şi cultura românească în ultimii 20 de ani. Sunt,
după părerea mea, mai multe cauze ale unei asemenea situaţii:
o mentalitate conservatoare, mai puţin  favorabilă schimbării;
promovarea şi accederea în poziţii de conducere şi de decizie
pe criterii politice a unor persoane lipsite de expertiză
profesională şi de competenţă; lipsa de cultură managerială a
multor conducători; lipsa motivaţiei muncii, răsturnarea ierahiei
valorilor, care duce la marginalizarea socială a profesiilor
didactice şi din domeniul culturii; lipseşte expertiza în
fundamentarea deciziilor, cât şi pârghiile de responsabilizare
pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

Te rog să identifici trei posibile variante pentru emblema
culturală a Galaţiului. Care consideri că sunt valorile
culturale gălăţene care pot face parte din patrimoniul cultural
naţional?

Dificilă întrebare! Dificilă pentru că, la Galaţi, există o viaţă
culturală bogată, ceea ce face alegerea grea. Administraţia locală
manifestă preocupare pentru cultură, oamenii politici gălăţeni
încurajează şi susţin actul cultural. Aşa se explică faptul că
reuşim să organizăm, anual, târgul şi festivalul naţional de carte,
să avem o bogată producţie editorială, să iniţiem şi să
desfăşurăm activităţi de amploare. Ca urmare, subiectiv fiind,
Biblioteca „V.A.Urechia” este prima dintre emblemele culturale
ale Galaţiului. Aş mai nominaliza cele trei muzee şi revistele
culturale care apar la Galaţi, pentru valoarea lor patrimonială şi
pentru aria de cuprindere în actul de educaţie culturală,
patriotică şi naţională. Sunt deosebit de meritorii eforturile
făcute de Casa de Cultură a Sindicatelor şi de Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, care, an de an, încântă publicul gălăţean cu
spectacole artistice şi concursuri tematice de cea mai ridicată
ţinută valorică.

Trebuie să spun, însă, cu sinceritate, că, pentru a avea
activitatea culturală pe care Galaţiul o merită, sunt necesare
eforturi mai mari, umane, materiale şi financiare. Nu de puţine
ori, în comisiile de specialitate şi în plenurile Consiliilor
municipal şi judeţean se duc adevărate lupte pentru promovarea
culturii gălăţene. Important este că adesea reuşim.

Împreună cu reputatul publicist Pompiliu Comşa ai
publicat la Editura „Axis Libri” lucrarea „Galaţi- ghid istoric
şi turistic”, care, alături de conţinutul informativ, documentar,
reprezintă un instrument de promovare a patriotismului local.
Mai este, astăzi, patriotismul la modă, nu este desuet?

Mă bucură aprecierea referitoare la Ghidul Galaţiului. Chiar
aşa am dorit să iasă, o lucrare cuprinzătoare, cu informaţii
aproape exhaustive, bine documentate despre oraşul nostru.
Este un proiect care ne-a solicitat foarte mult, pentru realizarea
căruia am avut nevoie de un an şi jumătate. O asemenea lucrare
nu a mai apărut pe piaţa cărţii de peste 25 de ani.
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De altfel, „Galaţi-Ghid istoric şi turistic” a fost cea mai
vândută carte la Festivalul Naţional „Axis Libri” din acest an.
Rezidenţii, dar şi oaspeţii Galaţiului, fie ei turişti, oameni de
afaceri sau simpli vizitatori aveau nevoie de un instrument
temenic pentru a cunoaşte şi a se informa cu privire la oraşul
de la Dunăre, la trecutul şi prezentul acestuia.

Nu! Patriotismul nu este desuet. Este şi bucurie, dar este şi
suferinţă. Ce este omul fără conştiinţa apartenenţei la o familie,
la un neam, la o naţiune? Patriotismul este un sentiment
înălţător, cu care te naşti, aşa cum te naşti cu dragostea de
mamă. Patriotismul este acel ceva care împlineşte personalitatea
umană. Adesea auzim, ca o expresie a lehamitei: „aşa este
România, frate, nu ai ce face!”. Nu, nu este deloc aşa! Noi
suntem şi noi facem România! Fiecare dintre noi. Ce-ar fi Galaţiul
fără Biblioteca „V.A.Urechia”? Ce-ar fi fost Biblioteca noastră
fără gestul de mare generozitate al marelui Urechia? Pentru
mine şi pentru colegii mei bibliotecari, Vasile Alexandrescu
Urechia este o pildă vie de patriotism autentic, de naţionalism
fără excese. V.A.Urechia a fost senator şi deputat de Galaţi în
mai multe legislaturi. Urechia, după propria-i mărturisire, nu a
privit politica drept un scop în sine, ci ca un instrument în
vederea îndeplinirii faptelor de cultură şi de educaţie. Numele
lui Urechia este legat de întemeierea mai multor instituţii de
învăţământ şi de cultură, dar cel mai profund semn de slujire
devotată a intereselor gălăţenilor, pe care le-a reprezentat în
Parlamentul ţării timp de 18 ani, a fost dăruirea bibliotecii proprii
acestora. „Fie ca micul dar să serve culturii tot mai spornică şi
mai ales tot mai românească a Galaţilor!”, declara Urechia la
inaugurarea Bibliotecii.

Am simţit nevoia să fac aceste detalii cu convingerea că
astăzi, mai mult decât oricând, sunt necesare MODELE şi nu
„vipuri”, pentru a oferi tinerei generaţii motivaţia învăţării, a
autodepăşirii, a dragostei de ţară şi de neam.

Vin destul de des la „V.A.Urechia”. Sunt impresionat de
numărul mare de copii şi de tineri, elevi şi studenţi, în special,
care împrumută cărţi. Cum comentezi? Care sunt relaţiile
instituţionale dintre Biblioteca „V.A.Urechia” şi Şcoală?

Recunosc. Eşti un prieten fidel al Bibliotecii noastre şi ne
mândrim cu mulţi astfel de prieteni care ne onorează, dar ne şi
obligă la servicii de calitate, la promptitudine şi, mai ales, la
solicitudine sinceră şi nelimitată. Instituţie publică de rang
naţional, Biblioteca „V.A.Urechia” dispune de o colecţie
enciclopedică de documente pe diverse suporturi, numărând
peste 700.000 de unităţi bibliografice, care se adresează tuturor
categoriilor de vârstă, tuturor  categoriilor sociale şi
profesionale.

În ultimii ani frecvenţa cititorilor a cunoscut o dinamică
continuu ascendentă. Dacă în 2007 s-au înregistrat 215.000 de
vizite, în anul 2009 am primit 260.000 de vizite, 60% dintre acestea
aparţinând elevilor şi studenţilor. Noile servicii puse la dispoziţia
utilizatorilor, între care referinţe prin e-mail, messenger, site-ul,
împrumutul la domiciliu de CD-uri, DVD-uri sau CD-Rom-uri,
au îmbogăţit oferta noastră către segmentul de populaţie tânără,
la care cu precădere faceţi referire.

Relaţiile cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi
universitar sunt foarte bune. Au fost încheiate parteneriate cu
şcolile din municipiul Galaţi, dar şi cu un mare număr de şcoli
din judeţ. Optimizarea accesului publicului larg, cu precădere
cel tânăr, la informare s-a realizat şi prin deschiderea de filiale

ale Bibliotecii în marile cartiere ale oraşului. Aducând serviciile
instituţiei noastre cât mai aproape de cititori, în special de elevii
şcolilor gălăţene. Avem o bună colaborare cu Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Galaţi şi Rectoratul Universităţii „Dunărea
de Jos”.

Înainte de aţi mulţumi pentru amabilitatea de a avea acest
dialog, te rog să informezi cititorii revistei noastre, în nume
personal şi instituţional, despre proiectele  aflate în lucru
sau de viitor.

A fost o adevărată plăcere să stăm de vorbă, chiar dacă
această discuţie a avut un aer oficial. Mulţi dintre cititorii
revistei, dacă nu chiar toţi, sunt şi utilizatori loiali ai instituţiei
pe care o conduc şi în numele căreia am acordat acest interviu.
Am să răspund la această întrebare aşa cum aş răspunde la
întrebarea adresată de Urechia în „Jurnalul…” al cărui semnatar
este: „Voieşte vreun român cu dare de mână să-şi facă numele
nepieritor? Să şi-l asocieze cu laudă la mersul înainte cultural al
naţiunii române!” Astăzi, în calitate de director al Bibliotecii
„V.A.Urechia”, afirm cu mândrie în faţa mentorului nostru că
am dus şi voi duce, alături de minunaţii mei colegi, spiritul
românesc şi limba cea dulce grăitoare mai departe
semenilor noştri.

Avem două filiale ale Bibliotecii în municipiul Galaţi: una în
cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor, numită „Costache Negri”,
cu un fond de 75.000 de volume, iar cea de-a doua  funcţionează
în sediul Gării CFR, fiind dotată cu 5.000 de volume, numită
„Grigore Vieru”. Acestora li se vor adăuga cât de curând alte
două filiale: „Paul Păltănea”, în localul Grupului Şcolar
Metalurgic, şi alta în localul Parcului de Soft.

La iniţiativa academicianului Constantin Marinescu,
preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni, am înfiinţat două filiale în Republica Moldova,
una în cadrul Bibliotecii Raionale Cahul şi cea de-a doua în
cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova din Chişinău.
Prin intemediul celor două filiale am donat Republicii Moldova
peste 2000 de cărţi provenite de la Trusturile „Cotidianul” şi
„Jurnalul Naţional”. Suntem preocupaţi să dotăm cele două
filiale numai cu apariţii tipografice noi, în care să predomine
literatura beletristică, în special din clasicii literaturii române:
Eminescu, Caragiale, Creangă, Vlahuţă etc. În perspectivă,
intenţionăm să deschidem alte două filiale, la Cernăuţi şi la
Ismail. Plănuim ca a treia ediţie a Festivalului Cărţii „Axis Libri”,
de anul viitor, să aibă caracter internaţional, să reunească toate
ţările riverane Dunării, iar Galaţiul să devină,  fie şi numai pentru
câteva zile, centrul culturii europene.

De asemenea, în parteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea
de Jos” şi cu Editura „Humanitas” avem un proiect prin care
dorim să realizăm trasee culturale prin toate comunele judeţului,
avându-l drept protagonist pe renumitul eseist Gabriel Liiceanu.
Poate că este bine să reamintesc şi cititorilor revistei „Şcoala
gălăţeană” că, din această toamnă, Salonul Literar „Axis Libri”
va avea haine de sărbătoare: va fi prezentă la Galaţi Editura
Princeps Edit, împreună cu scriitorii cu care aceasta colaborează.
Sperăm să-i avem la activităţile Salonului  pe unii dintre
patriarhii literaturii şi culturii române contemporane, precum
Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Nicolae
Dabija, Valeriu Matei etc.

Sunt proiecte pe care suntem hotărâţi să le realizăm, în
beneficiul şi spre mulţumirea publicului gălăţean.
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Ne-am conformat cu toţii si am asistat la un foc care a

durat câteva minute...
Nu aş putea spune acum dacă învăţătorul nostru a aruncat

în foc şi portretul din buzunar..., dar scena în toate amănuntele
ei m-a urmărit toată viaţa, crezând că atunci gestul a fost firesc,
normal şi necesar.

După aproape o jumătate de secol, strecurat cu destulă
greutate pe lângă poliţiştii bucureşteni, aveam să-1 văd „viu şi
natural” pe regele al cărui portret îl arsesem din cărţile mele de
şcolar şi parcă, totuşi, mă aşteptam la alte senzaţii...

... O clipă doar mi s-a părut că-l văd, în figura unui om de
lângă mine, pe învăţătorul T... m-am apropiat,... dar cum să mai
fie el, ... era doar imaginaţia mea care lucra febril...

- Hai, domnule, să mai luăm o baterie şi mai lasă gândurile
... se adresă amicul.

- De acord, ... iar dacă ai totuşi plăceri bătrâne şi urâte,
spune şi gluma aia. Ospătarul a luat comanda... şi amicul a
început:

... Într-un compartiment de tren venind de pe frontul de
vest un soldat sovietic şi unul român:

- La noi în Uniunea Sovietică sunt cele mai mari clădiri din
lume, ... este cea mai întinsă ţară din lume,... avem cele mai mari
fluvii, râuri, poduri,... vacile noastre dau 150 litri de lapte pe zi,
... ce mai!

- Măi Volodea, ... da’ ia spune-mi mie, ... voi aveţi păduchi?
... se adresă hâtru soldatul Ion, molfâind o coajă de pâine.

- Cei mai mulţi şi mai mari din lume - răspunse Volodea.
Vinul iar se revarsă în paharele noastre şi amicul, râzând

singur de gluma lui, s-a ridicat şi a zis că pleacă puţin unde se
duc regii pe jos.

Şi iar mi-au pornit gândurile... Parcă făcând o legătură cu
arsul portretelor regelui, în zilele lui decembrie l989, în
majoritatea containerelor de gunoi ardeau mocnit ( ..: de..: opere
grele ...) cărţile lui Lenin, Marx, caiete ale propagandiştilor,
volumele cu cuvântările lui Ceauşescu, portrete şi pe ici, pe
colo câte un carnet de partid din care mai rămăsese un colţ
nears,... ca o ştergere fizică a tot ceea ce a fost... dar stau şi mă
gândesc oare câţi mai privesc nostalgic containerul,... sau câţi,
mai ştii, nu le-ar trece prin cap să le facă monumente....

- Domnule,... constat din zi în zi că nu eşti om de lume, ...
nu ştii să bei un şpriţ,... toată ziua oftezi şi meditezi,... da’ ce
crezi, că eu nu am probleme? ... nu mă gândesc?,... dar ce să
fac? ... aşa-i lumea, domnule ... zise amicul meu întors proaspăt
şi ceva mai uşor ... ce crezi tu, că îndreptăm lumea?

- Îmi pare rău că ţi-am stricat după-amiaza - am încercat eu
o scuză.

- Lasă,... lasă, că în mare eşti simpatic dar te apucă
câteodată melancolia ... De ce să nu o spun, şi pe mine, dar
seara, înainte de culcare,... aşa că dimineaţă sunt din nou freş...
Hai să te înveselesc!

- Să nu-mi spui vreo poantă veche.
- Veche,... veche, dar cu sâmbure, auzi... Cică Ceauşescu,

fiind întrebat mereu de către ciracii lui cum va fi în comunism şi
neştiind ce să le mai spună, i-a strâns pe toţi ăştia într-o garnitură
de tren şi le-a spus că au de toate şi că trenul va merge mult,
dar la destinaţie vor găsi societatea comunistă ... Uite, ăsta

este şeful grupului, are un telefon mobil care ţine legătura cu
Comitetul Central,... orice aveţi nevoie,... orice indicaţie o primiţi
prin acest telefon.

Şi au mers,... şi au mers,... dar au început să apară
problemele şi telefonul a intrat în funcţiune.

Întrebare: - S-a stricat locomotiva. Ce facem?
Răspuns: - Coborâţi:şi împingeţi...
Şi iar au mers, şi iar au mers.
Întrebare: - S-au terminat rezervele de hrană?
Răspuns: - Folosiţi hrana omului din natură şi vânaţi...

luaţi rezerve de apă şi iar au mers.
Întrebare: - Nu mai avem haine ... s-au rupt.
Răspuns: - Folosiţi coji de copac,... frunze mari,... piei de:

animale - şi iar au mers.
Întrebare: - Avem bolnavi, neputincioşi...
Răspuns: - Merge cine poate, ... selecţia e dură... Vă

număraţi la capăt.
La un moment dat, şeful grupului, însoţit pe: linia imaginară

doar de un grup mic de jegoşi, înfometaţi, cu bărbi lungi reunite
în ultimele hârâieli de viaţă ale telefonului, dă să întrebe:

- Am rămas foarte puţini,... suntem într-un deşert... nu e
apă,... nu e mâncare, totul e sfârşit. Ce facem?

- Gata ... Aţi ajuns!... s-a auzit în telefon, după care a amuţit
şi telefonul.

Se aştepta să râd prietenul meu, dar, văzând că nu dau
semne, a spus categoric:

- Eu am plecat... am o treabă ... e rândul tău la bani... mi-a
întins mâna si am rămas singur.

Am chemat ospătarul,... am plătit şi am plecat acasă... Nu
era nimeni... aşa că m-am culcat şi am visat că parcă toată ţara
se urcase în trenul fericirii postcomuniste şi unii ne dirijau ca
să fim pe drumul cel bun şi-să ajungem pe tărâmul fericirii,...
dar la fel de jerpeliţi,... jegoşi şi setoşi şi amărâţi, eram şi atunci,
am auzit din nou cuvintele magice ... GATA ... AŢI AJUNS!

Cred că mă înţelegeţi dvs. – acum, de ce nu vreau să mai
beau vin alb, să mă întâlnesc cu colegi din şcoala primară şi să
dorm după ce beau... ATÂT.

Gata... Aţi ajuns!
(continuarea de la pag. 37)
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DICŢIONAR - Artişti plastici gălăţeni (43)

Explozie lirică

GAVRILĂ, Vasilica - pictor. S-a născut la 20
martie 1959, în Galaţi. A absolvit Academia de Arte din
Bucureşti, secţia pictură, clasa profesorului Horea
Paştina, promoţia 1996. Membru al U.A.P. Filiala Brăila.
Expoziţii personale: 1998, Galeria de Artă Brăila; 2009,
Galeria de Artă Brăila şi Teatrul „Maria Filotti” Brăila;
Galeriile de Artă „Nicolae Mantu, Galaţi.
Participări la expoziţii de grup: din 1996
participă la toate expoziţiile Filialei Brăila;
1994, Galeria Academiei de Arte şi Galeria
Dominus, Concursul tinerilor pictori,
Bucureşti; 1996, Galeria Rotary, Expoziţia
absolvenţilor claselor de pictură de la
Academia de Arte Bucureşti; 1997, Galeria
de Artă Buzău; Saloanele Moldovei, Bacău;
Galeriile de Artă Râmnicu Vâlcea; „Eseu
interior”, Muzeul de Artă Satu Mare; 1999,
Galeriile de Artă Buzău; 2001, Expoziţia
profesorilor de educaţie plastică, Galaţi;
2002, 2003, 2004, 2006, 2009, „Artişti
plastici brăileni”, Galeriile de Artă „Nicolae
Mantu”, Galaţi; 2006, Palatul Mogoşoaia,
Galeria „Pogany”, Bucureşti. Participări la
Tabere de creaţie: 1997, Valea Doftanei;
Cimişlia, Republica Moldova; 2001, Durău.

Pictura Vasilicăi Gavrilă are ca motive ale
reprezentării iconice peisajul, natura statică şi florile.
Artista este un temperament liric de mare delicateţe, care
iubeşte natura şi caută să-i descopere şi să-i redea
frumuseţile şi tainele cu mijloacele de exprimare pe care
le are la dispoziţie. Imaginile din tablourile sale dezvăluie
o sensibilitate coloristică deosebită, o artistă care se
confesează pictând în armonii calme, dominate de verde,
albastru şi de nuanţele acestora. Este o pictură de factură
impresionistă, cu rezonanţe poetice.

Într-o primă etapă a creaţiei sale, Vasilica Gavrilă a
fost atrasă de gama de griuri. Obiectele sunt clar
conturate, uneori până la detalii, ca atunci când se
opreşte asupra punerii în valoare a unor elemente de
arhitectură urbană. Adesea apelează la structuri
geometrice. Pasta este suculentă şi aşezată în tuşe
dinamice. Ea rămâne însă rugoasă şi rece. Strecurarea
în cadrul tablourilor a unor pete de roşu intens sau alb
conduce la fixarea unor centri de interes care captează
atenţia privitorilor. Părăsirea acestei game de griuri va
face ca tablourile sale să devină mai luminoase, iar materia
picturală să câştige în strălucire şi sonoritate. Folosirea
pe scară largă a verdelui exprimă dragoste de viaţă şi
prezenţa în cadrul patrulaterelor pictate a unei naturi aflate
în plenitudinea forţelor sale. Este atrasă de floarea-
soarelui, pe care o reprezintă fie în buchete aşezate în
recipiente, fie în lan, acoperind toată suprafaţa pânzei.

Natură statică



43

(urmarea la pagina 44)

Culoarea şi dalta

Nobleţea firului textil
Plaiurile dunărene au dat artei româneşti nu numai pictori,

sculptori şi graficieni care prin opera lor au devenit valori de
notorietate recunoscută pe plan naţional şi internaţional (Gh.
Petraşcu, C. Ressu, N. Mantu, Ion Theodorescu-Sion, M. H.
Maxy, Gh. Naum, Constantin Ticu Arămescu, Georgeta Arămescu-
Anderson, Janne Coppel, Lola Schmierer-Roth, Daniel Spoeri,
Octav Angheluţă, Constantin Iordache, Nicăpetre etc.), dar şi câţiva

artişti decoratori care s-au impus prin cultivarea unui gen foarte
dificil: tapiseria. Elena Haschke-Marinescu (n. 26 octombrie 1936,
Galaţi), Veronica Costea-Cordali (n. 24 iulie 1943, Galaţi) şi
Marilena Ioanid (n. 13 august 1965, Brăila) sunt doar trei nume
de creatoare care, fiecare în stilul său, înnobilează acest gen cu
lucrări remarcabile din punct de vedere ideatic şi artistic. În rândurile
de faţă ne-am propus să scriem numai despre cea de a treia artistă,
ale cărei lucrări am avut posibilitatea să i le admirăm în expoziţiile

Marilena Ioanid

O pasionează grădinile. Îşi fac apariţia
arbori înfăţişaţi monumental, elemente
ornamentale de gard metalic. Adesea
peisajul este însufleţit de prezenţa omului,
foarte discret pusă în evidenţă. Pictoriţa
recurge şi la o îmbinare în cadrul aceluiaşi
tablou a genurilor: natură statică-peisaj.

Disponibilităţile lirice ale artistei îi
conduc discursul plastic spre conturarea
unor imagini tonice, în care se simte din
plin pulsul vieţii. Culorile îşi păstrează
prospeţimea, savoarea şi capacitatea de
seducţie. Există în tablourile acestei
pictoriţe o permanentă aspiraţie spre
linişte şi calm, o ridicare spre zonele
luminoase ale spiritului, o pledoarie pentru
frumosul care să înnobileze omul şi să-l
facă mai bun, mai receptiv la ceea ce se
întâmplă în jurul său.

Într-o lume crispată, bântuită de
atâtea rele, lucrările Vasilicăi Gavrilă
constituie o oază de linişte şi pace, care
ne aminteşte, aşa cum se exprima un
confrate ieşean, „că lumina şi culorile ajung
uneori şi acolo unde trebuie”.

Bibl.: Corneliu Stoica, Dicţionar al
artiştilor plastici gălăţeni, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi, Editura Terra,
Focşani, 2007; Valentin Ciucă, Un secol
de arte frumoase în Moldova, Editura
Art XXI, Iaşi, 2009.

Corneliu Stoica

Vedere de pe terasã
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fantezie româneascã

personale organizate la Galaţi în 2001 şi 2004, dar şi
în manifestările colective ale Filialei Brăila a UAPR
deschise în ultimii zece ani la Galeriile de Artă „Nicolae
Mantu” sau ale Muzeului de Artă Vizuală.

Originară din Brăila, oraş în care şi în prezent
trăieşte şi lucrează ca profesoară la Liceul de Artă
„Hariclea Hartulary Darclée”, Marilena Ioanid a
absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, Secţia Tapiserie şi Contexturi, clasa
profesoarelor Teodora Moisescu Stendl şi Aurelia
Pomponiu, promoţia 1988. Funcţionează mai întâi ca
profesoară de educaţie plastică la Şcolile gimnaziale
nr. 25 şi 33 din Brăila, apoi se titularizează la catedra
de artă decorativă de la Liceul „Hariclea Darclée”. O
perioadă (1992-2005) a activat ca profesoară şi la
Şcoala Postliceală UCECOOM Brăila. Devenită din
2005 inspector metodist, atestat de ministerul de resort,
pe lângă activitatea didactică desfăşurată în această
calitate, împreună cu Anca Sesan de la Liceul de Artă
„N. Tonitza” din Bucureşti a elaborat proiectul de
programă pentru Secţia Arte textile-tapiserie din liceele
de învăţământ artistic. A realizat, de asemenea, pentru
ISJ Brăila, proiectul pentru cursul opţional „Arte textile”
din cadrul programului „Curriculum la decizia şcolii”.
Interesant este şi faptul că în 2008, la Centrul de Creaţie
Brăila, ea a susţinut un curs pentru revitalizarea meseriei
de ţesător în cadrul proiectului PHARE „Măsuri active
de ocupare a resurselor umane în mediul rural”.

Ca artistă, cultivând cu precădere tapiseria, ea a
atras atenţia publicului şi criticilor de specialitate prin
discursul său personal, prin modalităţile folosite pentru
a ridica această formă a artei la nivelul cotelor de
exigenţă ale artei decorative româneşti contemporane.
Sub privirea şi mâinile Marilenei Ioanid, firul textil se
metamorfozează în forme dintre cele mai ingenioase,
dobândeşte nobleţea care încălzeşte răceala unui perete
de interior, creează o atmosferă ambientală plăcută şi
reconfortantă.

Artista a început să expună încă din studenţie,
când a participat la Expoziţia tineretului (Sala Dalles,
Bucureşti, 1985). Urmează participări la alte
manifestări naţionale: Quadrienala de Artă Decorativă
(1989), Salonul Naţional de Artă Decorativă (1990-
1997), Trienala de Tapiserie (1994), Saloanele
Moldovei, Bacău-Chişinău (1994-1998), Saloanele
de Sud (Rm. Vâlcea, 1998), Trienala de Arte
Decorative (2003), Festivalul de Teatru şi Artă

neconvenţională (Sibiu, 2004), Trienala de artă textilă,
ediţia a V-a (2006), Art for help (Bucureşti, 2007, 2009)
etc. În 1990 şi-a organizat prima expoziţie personală la
Galeria Hanul cu Tei (Bucureşti), căreia i-au urmat alte
zece deschise la Brăila, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Budapesta,
Soci-Rusia. Din 1991 a devenit membră a U.A.P. din
România. A participat la simpozioane şi tabere naţionale
de creaţie organizate la Tuşnad, Blasova, Brebu, Valea
Doftanei. Lucrări ale sale se află în colecţii de stat şi
particulare din România, Anglia, Belgia, Canada, Franţa,
Germania, Turcia.

Creatoare complexă, Marilena Ioanid s-a manifestat
atât în domeniul tapiseriei, cât şi al graficii şi picturii murale.
Tapiseriile sunt executate în tehnica haute lisse, o tehnică
mai fină şi mai precisă, deşi mai anevoioasă, în care firele
de urzeală sunt aşezate vertical în războiul de ţesut. În
compoziţiile ei, firul textil, în special lâna, dobândeşte virtuţi
plastice remarcabile. Şi aceasta datorită felului în care
artista ştie să construiască forme decorative plăcute
ochiului, în care echilibrul compoziţional şi armonia
cromatică sunt calităţi cultivate cu ştiinţă, care fac din
lucrările ei nişte obiecte artistice ce pot da o notă distinctă
interioarelor pentru care au fost gândite, să încălzească
atmosfera acestora. Proporţiile sunt diferite, variind de la
dimensiuni ca cele ale tapiseriei intitulată „Anotimpurile”
(2 x 3,5 m), destinată unui perete mare, până la cele patru
„Păpădii”, ce nu depăşesc 0,40 x 0,40 m. Suprafeţele au
şi ele forme diferite: dreptunghiulare, pătrate, triunghiulare,
trapezoidale. Uneori sunt total neregulate, iar firele sunt
astfel ţesute, încât sugerează şi volumul obiectelor.

Imaginile sunt inspirate din lumea vegetală şi acvatică,
din mediul spaţiului dunărean, atât de familiar artistei.
Marilena Ioanid configurează raze de lumină, fluide în
mişcare, peisaje, structuri. Nu este ocolită nici figura
umană („Umbră”, „Anotimpurile”), după cum nu sunt
lăsate deoparte motivele avimorfe sau plăsmuirea unor
forme cu conotaţii metaforice, aşa cum se întâmplă, de

Nobleţea firului textil: Marilena Ioanid Anotimpuri,
haute-lisse
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pildă, în lucrarea „Simbol”, o întruchipare plastică a
Trinităţii, construită pe contrastul puternic al alb-negrului.
Cele trei forme geometrice - pătratul, cercul şi triunghiul
- sunt străpunse de trei grupaje de frunze stilizate, care
ar putea semnifica fragilitatea vieţii pământeşti. Prin cele
trei cercuri colorate în roşu, galben şi albastru se face
localizarea în spaţiul cultural şi spiritual românesc, unde
moartea şi viaţa de dincolo au îmbrăcat haina sublimă a
„Mioriţei” sau a versului eminescian din „Mai am un
singur dor”.

Nişte frunze de tutun, aflate la uscat pe un gard, iau
în tapiseria „Toamna” (1,2 x 2 m) aspectul horei
româneşti, prezenţa roşului-ruginiu, a galbenului-arămiu,
a unei palete de griuri colorate fiind creatoare de
atmosferă, de poezie caracteristică acestui anotimp al
opulenţei, al rodului bogat, dar şi al melancoliei
iremediabile. Alte imagini sunt reprezentări zoomorfe
(„Rac şi scorpion”), materializări stilizate ale unor structuri
ale fibrelor lemnului („Val de lemn”, „Rădăcini”,
„Arbori”), ale unor fenomene din natură („Vârtej”,
„Învolburare”, „Val de apă”), ale unor ambarcaţiuni
(„Arca”, „Luntrea”) şi chiar ale unor idei („Zbor”,
„Orizont”, „Pasăre”, „Spiritul apelor”). În unele dintre
ele, la care am mai adăuga „Stâlpii” (de apă, de aer, de
lumină, de duh, de foc), artista recurge la o cromatică
surdinizată, de un rafinament de-a dreptul surprinzător.
În aceste lucrări Marilena Ioanid se simte mai în largul
său, discreţia şi misterul apar cu pregnanţă, firea sensibilă
a artistei, predispoziţia ei pentru o poezie a nuanţelor
sunt bine puse în evidenţă.

În lucrările de grafică, realizate în tehnici mixte
(cărbune-pastel; tempera-guaşă; creion-cărbune) sau
numai în pastel, artista cultivă când figurativul („Ipostazele
sinelui”, „Înger generos”, „Înger cu flacără”, „Gândirea”,
„Familia”), când pendulează în zona unui

semiabstracţionism de factură lirică
(„Aripi de fluturi”, „Aplecare”,
„Paşi”, „Raze”, „Cercuri de
lumină”). În ambele cazuri culorile
sunt la fel de proaspete şi expresive,
uneori cu intensităţi fove, alteori
potolite, cu subtilităţi tonale ce ating
rafinamentul. Desenul este condus cu
siguranţă şi păstrează în traiectul
liniei acea spontaneitate a gestului cu
care artista construieşte.

Dintre lucrările de pictură
murală, executate al secco (pe
tencuială uscată), am aminti în primul

rând pe cele intitulate „Anotimpuri” şi „Luceafărul”, aflate
pe pereţii interiori ai Poliţiei din Brăila (sediul din strada
Aslan). Ambele sunt rodul unei fantezii debordante,
prima având în centrul ei personaje alegorice şi motive
vegetale, iar a doua, pictată pe o dominantă de albastru
profund, fiind o reprezentare iconică a unor motive din
universul liric al poeziei lui Mihai Eminescu. Altele
decorează spaţii private.

Marilena Ioanid, prin tot ceea ce  a creat până acum,
fie în tapiserie, fie în grafică şi în pictura murală, şi-a
dovedit harul şi pasiunea pentru construcţia plastică
durabilă, astfel că lucrările ei, investite cu o bogată
încărcătură ideatică şi emoţională, reţin atenţia şi plac
celor care vin în contact cu ele. Este cea mai palpabilă
mărturie a aprecierii primite din partea iubitorilor de artă
şi a criticii de specialitate, un semn că mesajul artei sale
ajunge acolo unde trebuie.

Corneliu Stoica

Arbori
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Odată cu extinderea suprafeţelor cultivate şi, bineînţeles,
şi cu mărirea capacităţii industriale de fabricare a zahărului,
stupăritul începe să decadă treptat. Germanul Marggrof
descoperise un concurent la fel de dulce ca mierea, concurent
sufocant pentru albinărit. Şi ceara a avut mare preţ în ţrecut,
mai ales până la descoperirea petrolului lampant. Ceara era
cumpărată o dată cu mierea pe care negustorii o colectau în
balerci mari, de 70-80 kg, în putini şi butoaie de lemn de tei,
ceruite atât pe dinăuntru cât şi pe dinafară. În cazuri speciale
(invazii etc.), butoaiele erau aruncate într-o baltă, într-un lac
sau un iaz şi erau scoase după trecerea pericolului (Prof. dr.
Ioan Ciută, Apicultura în Moldova feudală, Ed. Coresi,
Bucureşti, 1994). Chiar şi principala unitate de măsură pentru
miere în Moldova medievală era polobocul (Prof. dr. Ioan Ciută,
op. cit.)

Negustorii cumpărau şi ceara făcută calupuri. Moldovenii
erau renumiţi în obţinerea unui sortiment de ceară neagră
(brună), verzuie sau propolis, din care se făceau lumânări pentru
candelabrele marilor curţi ale occidentului. Avea un miros ca
de chihlimbar. Această ceară sau propolisul aveau un preţ foarte
mare. În trecutul mai îndepărtat, o parte din negustori cumpărau
mierea amestecată cu fagurii, iar ca să se aşeze mai bine în
vase, stuparii mustuiau amestecul ca pe struguri.

O mărturie relevantă, referitoare la stupăritul din a doua
jumătate a secolului XIX şi până la cel de-al Doilea Război
Mondial, găsim şi în monografia satului Rânzeşti din judeţul
Vaslui, zona etnoculturală Covurlui Nord - Horincea, unde înşişi
părinţii autorului monografiei au avut până în anul 1891 un
număr de 70-80 de buduroaie. „Toamna, spune învăţătorul din
Rânzeşti, părinţii mei omorau albinele din buduroaiele cele
mai grele, cu fum de pucioasă, apoi mierea, la un loc cu
ceara o frământau cu mustuitorul şi o vindeau negustorilor
din Huşi”. Iată că în această zonă nu se mai respecta ziua de
Sf. Ilie, ci se recolta mierea în momentul în care albinele nu mai
aveau ce culege.

Tot în această carte găsim şi unele date referitoare la felul
în care a evoluat - mai bine zis involuat - stupăritul, începând
cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Între anii 1904-1916,
fiul gospodarului respectiv, adică autorul monografiei, devenit
învăţător, avea 7-8 stupi sistem „Laijens”. În aceeaşi perioadă,
sora învăţătorului mai păstra încă din stupina părinţilor doar
20-30 de buduroaie. Şi fiica unui alt gospodar din Rânzeşti
păstra tot 20-30 de buduroaie, adică tot ceea ce moştenise de
la părinţii ei.

Ginerele învăţătorului avea în perioada interbelică 10-15
stupi sistem „Laijens” modificat, iar cele două femei citate mai
sus au rămas tot cu câte 20-30 de buduroaie (Monografia
satului Rânzeşti....).

În monografia comunei Smulţi, comuna situată tot în zona
etnografică Covurlui Nord, este menţionată stupăria primitivă
în perioada interbelică. În anul 1935 existau în toată comuna
500-700 de stupi primitivi. Credem că cifrele pot fi valabile şi
pentru alte localităţi din zonă. Înainte de Primul Război Mondial

un învăţător a încercat să încropească o stupină sistematică,
dar i-au distrus-o soldaţii ruşi, deşi erau aliaţii noştri (Ene
Patriciu, Monografia comunei Smulţi, p. 30).

Acest neajuns a urmărit apicultura românească de-a
lungul secolelor şi chiar mileniilor. Toţi jefuitorii care au călcat
acest spaţiu, printre multele jafuri şi stricăciuni pe care le făceau
ţăranilor se număra şi distrugerea stupilor: „Şi îndată au făcut
pod mereu pre coşuri peste Nistru, peste carile îmbia oştenii
leşăşti până peste Prut la pâine, la făină, ştiucă şi prisăcile
oamenilor (Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 173,
apud Ioan Ciuntea, Apicultura..., p. 106).

În trecutul mai îndepărtat, stupii erau făcuţi, de obicei,
dintr-un lemn scorburos, de salcie sau tei. Mai rar se foloseau
alte esenţe. La unele trunchiuri nici nu mai era nevoie să se
umble prea mult, deoarece copacii erau tăiaţi în momentul în
care se descoperea roiul în ei. Au existat desigur şi ştiubeie
săpate în trunchi sănătos, mai ales acolo unde sătenii erau
foarte buni meşteşugari, cum ar fi comunele Gohor, Brăhăşeşti,
Ţepu, de la poalele Colinelor Tutova şi Cavadineşti,
Bălăbăneşti, Bereşti în zona Covurlui Nord. Principala unealtă
folosită în acest caz era hripca.

Ca bază pentru clădirea fagurilor se puneau două beţe -
şipculiţe - subţiri, aşezate în „cruciş”, iar la locul suprapunerii
se punea un pic de ceară. Astfel de buduroaie am găsit în
majoritatea satelor, dar cele mai multe au apărut în zona colinară.
Nimeni nu le mai folosea ca stupi, dar amintirea funcţiei lor
nobile şi eficiente era încă proaspătă în memoria ţăranilor.

Buduroaiele - ştiubeiele – mai îndeplineau prin anii ’70-
’80 şi diverse alte funcţii în gospodărie. Majoritatea erau pline
cu grâu, cu porumb, făină, fasole sau chiar cartofi. Altele stăteau
goale, uitate prin ungherele magaziilor, samalucelor, căsoaielor.
De fapt, în trecut, ştiubeile desemnau - în acest spaţiu - şi
recipiente cu o capacitate mult mai mare decât buduroaiele. În
ele se păstra făina de grâu şi mălaiul şi uneori chiar cereale
boabe, care îşi aşteptau rândul Ia moară. Şi în DEX sunt
enumerate mai multe funcţii ale ştiubeiului, însă cea menţionată
mai sus nu apare.

Am primit informaţii şi despre stupii împletiţi din nuiele şi
lipite cu lut în exterior şi, de asemenea, despre stupi împletiţi
din papură şi chiar din paie de secară. Despre stupii
confecţionaţi din nuiele ni s-a spus că „semănau cu nişte
coşărci”. (Moş Chibzui, din Gohor şi Costache Arfire din
comuna Cavadineşti).

Stupii cu pereţii împletiţi din papură aveau acoperişul şi
rama din scândură. Prezenţa lor a fost semnalată şi în satele
mai îndepărtate de bălţile Prutului şi ale Bârladului. Insistăm
asupra acestor tipuri de buduroaie, deşi par forme uşor
perisabile şi derizorii, mai ales prin materialele din care sunt
confecţionate. Prezenţa lor chiar şi acolo unde lemnul n-a fost
o problemă, cel puţin până la jumătatea secolului al XIX-lea îi
dă stupăritului o altă dimensiune. Care să fi fost oare această
dimensiune, atunci când era atâta nevoie de miere, nu numai în
sat, ci şi în târguri şi oraşe şi mai ales când negustorii veneau

Stupăritul în S-E Moldovei
Recoltatul mierii. Retezatul sau tunsul ştiubeielor
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la poarta ogrăzii şi ofereau preţuri rezonabile atât pe miere cât
şi pe ceară.

Actele de cancelarie nu dau cifre statistice, decât din
secolul al XIX-lea. În rest ele dau doar nişte repere „selectate”
cu totul întâmplător de istorie, prin jocul întâmplării. În ceea ce
priveşte stupii împletiţi, fie din nuiele - lozii, fie din papură,
am găsit meşteri care confecţionaseră cândva şi care mai
ştiau încă meseria, adică ştiau încă să împletească, dar erau
cam bătrâni.

Cei mai vechi stupi confecţionaţi din scândură aveau
fie o formă paralelipipedică, cu secţiunea de 35-40 cm şi
înălţimea de un metru fie o formă apropiată de a unui cub. Tot
buduroi li se spunea şi acestora.

În legătură cu sistemul primitiv de exploatare a prisăcilor,
informaţiile directe de teren, valabile pentru câteva secole,
ne sugerează imaginea unui stupărit primitiv şi ineficient,
practicat de oameni refractari la orice tendinţă de emancipare
şi care nu doreau înmulţirea stupilor. În realitate însă, lucrurile
au o altă justificare. În „Descripţio Moldavie” Dimitrie
Cantemir spune: „Ar avea un şi mai mare câştig, dacă ar
putea păstra atâtea roiuri câte roiesc albinele în fiecare
an. Dar prin legile ţării s-a interzis ca cineva să aibă mai
mulţi stupi decât îngăduie suprafaţa de pământ pe care o
are, pentru că numărul lor mare să nu aducă supărare
vecinilor”1.

Această  precizare a domnitorului moldovean,
recunoscut ca unul din marii cărturari ai timpului, ce s-a aplecat
din fericire şi asupra etnografiei, aduce, credem, un element
esenţial, fără de care nu putem înţelege o parte din tainele
albinăritului din Moldova feudală şi, în plus, mai oferă şi alte
detalii referitoare la interesul precum şi condiţiile naturale
favorabile acordate de moldoveni acestei ocupaţii, densitatea
roiurilor, numărul mare al albinelor devenind o problemă acută
pentru populaţie, fapt ce implică intervenţia cancelariei
domneşti pentru limitarea numărului de buduroaie.

Menţiunea „loc de prisacă”, înseamnă că pe locul
respectiv se putea amplasa - legal - o prisacă, lucru foarte
important. Asta nu înseamnă însă că locul stătuse neapărat
gol până atunci. Fostul proprietar putea să-l vândă cu stupină
cu tot, sau să-şi mute propria prisacă în altă parte, urmând ca
noul proprietar să-şi aducă proprii săi stupi.

Locul de prisacă nu se desfiinţa şi nici nu rămânea
vreodată liber, însăşi prezenţa acestei Legi, demonstrează că
în Moldova locurile de prisacă erau totuşi limitate şi nu
prea stăteau goale, că nu se punea problema stupilor, ci a
locurilor în care urmau a fi amplasaţi.

În favoarea acestei ipoteze pledează două argumente:
1) mediul natural, plin de păduri, livezi, fântâni, un mediu
optim creşterii albinelor; 2) faptul că fiecare stupar era şi un
culegător din natură - un vânător - un bărcuitor avea
consecinţe pozitive asupra stupilor, stupii domestici fiind
împrospătaţi tot timpul cu albinele sălbatice, fapt ce determină
regenerarea şi vigoarea lor deosebită; 3) Necesarul de hrană
dulce pentru întreaga populaţie a zonei, adică şi cea din târguri
şi oraşe era acoperită doar cu miere, neexistând un alt aliment
care să o poată substitui, iar când a apărut prima dată zahărul,
era foarte scump şi se găsea foarte rar.

Eugen Holban
Notă: 1 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldavie, Ed.

Academiei, Bucureşti, 1973, op. cit.

DOR DE CARTE:
„... cu Basarabia în suflet”
Sfârşit de august, debut de toamnă. Ne îmbarcăm la o

oră când mulţi alţii continuă să se legene în mrejele somnului
şi părăsim oraşul în care ne-am născut şi a cărui istorie
încercăm, pe cât putem, s-o descifrăm cât mai bine şi fără
inexactităţi. Maşina rulează cu viteză regulamentară spre
vama Oancea, iar de aici încolo destinaţia este capitala
Republicii Moldova, Chişinău. Ineditul echipaj are la bază
lipsa motivată a mentorului spiritual comun, academicianul
Constantin Gh.Marinescu, rămas, puţin bolnăvior, să-şi
continue micul concediu pe care şi l-a permis în căsuţa de la
Slănic Moldova. Suntem aşteptaţi la două evenimente
cruciale care au loc peste Prut. De altfel şi discuţiile, pe fond
de motor de maşină torcând, gravitează tot în jurul acestora.
Primul este prilejuit de faptul că poetul, publicistul şi omul
politic Adrian Păunescu, singurul patron adevărat pe care
l-am avut în presa comunistă, după ce a fost ales pe
12 august membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, decizie luată de Adunarea Generală a membrilor
Academiei, în temeiul demersului Institutului de Filologie,
aprobat, la 28 iulie, de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică  al AŞM, va fi onorat de
intelectualitatea basarabeană ca o recunoaştere a bătăliilor
sale pentru apropierea celor două maluri ale Prutului şi pentru
celebrele cenacluri Flacăra. Recent primise diploma - Meritul
Academic - pentru creaţia literară şi susţinerea proiectelor
Academiei Române, din partea preşedintelui acesteia,
Ionel Haiduc. Acum, la reîntoarcerea acasă, basarabeanul
primeşte cea mai înaltă bucurie spirituală a vieţii sale la
maturitate. După naşterea copiilor, după anii pe care i-a reuşit
printr-o inspiraţie a medicilor cu care era prieten să o facă pe
bunica lui să trăiască mai mult decât îi dădea voie boala,
după momentul de demnitate din august 1968, acesta la care
urma să ajungem cât de curând era momentul lui de cea mai
înaltă vibraţie. Era momentul care-l obliga şi-l onora fără
măsură, pe el, Poetul, născut acum mai bine de 67 de ani în
satul Copăceni, raionul Bălţi. Pentru micul nostru echipaj
gălăţean emoţiile erau la fel de mari pentru că aşa ceva nu se
întâmplă de două ori în viaţă. Chiar la intrarea în Academia
de Ştiinţe, dintr-o încăpere laterală iese şi ne dă bineţe
sărbătoritul, alături de care erau fiica sa, Ana-Maria, băiatul,
bunul meu prieten Andrei şi soţia Maestrului, doamna
Carmen. Schimb priviri îngrijorate cu directorul Ilie Zanfir
văzând lividitatea celui despre care aveam să aflu apoi că
poartă permanent o branulă, starea Domniei Sale nefiind
prea fericită în acest moment.

O sală care geme de cultură ascultă cu răsuflarea tăiată
un cuvânt magistral despre limba română şi datoria noastră
faţă de ea. E vorba despre acea referinţă nemuritoare care
este limba noastră. E o încercare de înviere a unor texte
vechi, de punere în relief a unor texte noi şi de pledoarie
pentru verticalitatea şi unitatea neamului. E bine măcar că

(continuarea la pag. 48)



48 alţii ştiu să ne aprecieze valorile pentru că noi n-am ştiut
niciodată. Păunescu e un monument al culturii româneşti, cel
mai mare poet în viaţă. Este pentru mulţi simbol al românismului,
unul dintre cei mai mari 10 poeţi all-time pe care i-a dat România.
Să nu uităm că a editat peste 50 de volume de poezii, eseuri,
publicistică, discursuri, cu un tiraj total de un milion de
exemplare, record pentru un poet român în viaţă.

Aplauzele repetate sunt coroborate cu lacrimi sincere,
izbucnite la intelectualii din toate colţurile Basarabiei care au
ţinut morţiş să fie prezenţi la această manifestare de suflet.
Printre oamenii cunoscuţi întâlniţi şi care cred în regenerarea
acestui neam şi în forţa spirituală a celor care şi-au păstrat
credinţa şi caracterul în faţa istoriei, de multe ori furtunoase şi
nedrepte, descoperim pe academicienii Ion Dediu şi
Mihai Cimpoi, pe profesorii universitari de excepţie
Victor Moraru şi Gheorghe Bobână, pe Victor Crăciun, liderul
Ligii Culturale, pe Nicolae Dabija şi Dumitru Matcovschi, pe
profesorul suceveano-timişorean Adrian Dinu Rachieru, pe
marele om de cultură Andrei Strâmbeanu, pe diplomatul
Vlad Galin-Corini ,  pe Viorel Dinescu,  flancat de
Theodor Codreanu, pe profesorul ieşean Cătălin Bordeianu,
pe academicianul Eugen Simion şi ex-ministrul
Alexandru Mironov, şi nu în ultimul rând pe bardul de la
Cernăuţi, Vasile Tărâţeanu, căruia, cât de curând, îi vom trimite
o Ediţie Specială a ’’Realităţii în Diaspora’’ cu poezii, pe care
s-o difuzeze gratuit la toţi elevii de 16-18 ani din acest teritoriu
numit Bucovina, neuitata şi mereu dulcea noastră soră. Cu
majoritatea am schimbat idei, păreri, opinii, toate cu încărcătură
emoţională şi intelectuală. Adrian Păunescu, definit de
academicianul Gheorghe Duca drept campionul olimpic al
culturii româneşti, a mai primit din partea preşedintelui interimar,
Mihai Ghimpu, preşedintele Parlamentului, Ordinul Republicii,
distincţia supremă a Republicii Moldova. Ne-am convins încă
o dată, dacă mai era nevoie, că Păunescu trăieşte cu Basarabia
în suflet, mai ales că din operele sale transpare durerea
Basarabiei, ruptura dintre fraţi, poeziile lui cântând meleagul şi
plângând nedreptatea istorică. Ştim, totodată, că Păunescu nu
e un sfânt, dar câţi dintre noi pot pretinde la sanctitate?

Noul Membru de Onoare al unei Academii de prestigiu
este cu ochii în lacrimi când primeşte darurile gălăţenilor, un
album deosebit de artă din partea profesorului Ilie Zanfir, cu
care mai apoi tăifăsuieşte preţ de câteva clipe, dar mai ales
reuşitul portret lucrat de caricaturistul Viorel Baciu.

De altfel trăim în plină sărbătoare, fiind ajunul celei unice
pe plan mondial, cu amprentă basarabeană, - Limba Noastră
cea Română - , care are aceeaşi vârstă cu Republica Moldova.
Să nu uităm că pe 31 august 1989 sute de mii de români cereau
în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău recunoaşterea
limbii române drept limbă de stat şi revenirea la alfabetul latin.
Acum mai bine de 20 de ani, în urma manifestaţiilor de amploare
şi a dezbaterilor publice, în Declaraţia de Independenţă a
Republicii Moldova, s-a decretat ca limbă de stat- limba Română,
iar alfabetul chirilic a fost înlocuit cu cel latin. De asemenea,
amintim remarcabilul fapt că Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova, a României şi a Franţei, în urma dezbaterilor şi a
argumentelor istorice, exclude formularea “limba
moldovenească”, stabilind că denumirea corectă este limba
română. Totuşi, în ciuda acestor argumente şi pe criterii politice,

art. 13 din Constituţia Republicii Moldova stipulează până în
prezent funcţionarea aşa-zisei limbi “moldoveneşti”.

Cât am stat noi la Chişinău, chiar dacă a turnat cu găleata,
chişinăuienii au venit cu mic, cu mare, la sărbătoare. “Să trăiţi,
să-nfloriţi, în română să vorbiţi!” - aceasta le-a urat cetăţenilor
prezenţi în Grădina Publică “Ştefan cel Mare”, preşedintele
Ghimpu. Pe 31 august s-a dezvelit şi bustul lui Grigore Vieru
în oraşul Străşeni, în prezenţa premierului basarabean
Vlad Filat. De asemenea a fost recompensat cu Ordinul
Republicii omul de cultură Vlad Pohilă şi cu Ordinul de Onoare
colegii săi Ion Anton, Ana Bantoş, Alexandru Donos,
Alexei Rău. Alte 9 personalităţi au mai primit Ordinul Gloria
Muncii, dar s-au acordat şi medaliile Meritul Civic şi Mihai
Eminescu, plus 3 titluri onorifice de ’’Maestru al Literaturii’’,
cum ne-a confirmat cunoscutul Nicolae Dabija, preşedintele
Forului Democrat al Românilor din Moldova. Au mai fost
recompensaţi mai mulţi lingvişti şi directori de licee cu predarea
în limba română din stânga Nistrului.

Cea mai importantă manifestare dintr-un lung şir de
evenimente remarcabile a fost Salonul Internaţional de Carte,
aflat la ediţia a 19-a, unde au fost expuse peste 20.000 de titluri
noi de carte, după cum ne-a precizat sufletul acestuia,
profesorul Alexei Rău, directorul Bibliotecii Naţionale.

Salonul, consacrat împlinirii a 160 de ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu, a aliniat la start şi 30 edituri româneşti, printre
care şi prestigioasa Editură AXIS LIBRI a Bibliotecii
V. A. Urechia Galaţi, număr crescut spectaculos faţă de cele 17
de la ediţia precedentă. Producţia editorială a fost prezentată
de directorul instituţiei, Ilie Zanfir, iar doi dintre autorii apăruţi
aici şi-au prezentat cărţile, anume ’’Dialoguri socratice’’ prin
Viorel Dinescu şi ’’Galaţi. Ghid istoric şi turistic’’ prin
subsemnatul, Pompiliu Comşa. S-a confirmat ascensiunea de
netăgăduit a acestei tinerei edituri, aspect observat şi prin paleta
de manifestări de până acum. Am fi spus mai multe despre
lansarea gălăţenilor, dar nu vrem să ne lăudăm singuri.

Oricum, am urmat după momentele consacrate unor
personalităţi locale. Primul a fost dedicat lui Simion Ghimpu,
unul dintre cei doi fraţi ai preşedintelui Republicii Moldova,
ambii, din păcate, decedând în ultimul deceniu. El a murit la 71
de ani în luna iulie a anului curent după o boală grea. Fusese
căsătorit cu Veta Ghimpu, iar prima lui carte, “Mereu”, a stat în
sertarul editurilor două decenii, apărând abia în 1995 la
Hyperion. Mai mult, Simion Ghimpu, unchiul actualui primar
Dorin Chirtoacă, prezent la manifestare cu emoţiile aferente, a
fost arestat că nu a acceptat să fie numit “zadrîpannîi
maldavan”. Cele mai cunoscute creaţii ale sale rămân însă cele
100 de cântece în colaborare cu Eugeniu Doga,
Ion Aldea-Teodorovici, M. Dolgan, piese cântate de formaţiile
Noroc sau Orizont, sau de interpreţii Ion Suruceanu,
Sofia Rotaru, Nadejda Cepraga, Anastasia Lazariuc. Au mai
urmat momentele consacrate regretatului Grigore Vieru, dar
şi cele ale doctorului în sociologie Adrian Dinu Rachieru,
suceveanul născut în Soloneţ, care va împlini pe 15 septembrie
61 de ani, decanul Facultăţii de Jurnalism de la Universitatea
Tibiscus Timişoara (masivul volum “Poezie basarabeană”,
cuprinzând operele a 101 autori, dar şi incitantul “Eminescu
după Eminescu. (Texte şi contexte)” care a marcat în 2009 finalul
editurii Augusta), precum şi ale incisivului analist politic
Dorin Cimpoieşu. Delegaţia gălăţeană a participat şi alte lansări
de excepţie, printre care cea a scriitorului satiric Efim Tarlapan
sau ale Editurii Nestor- Librăria Masonică, dar şi a ediţiei

„... cu Basarabia în suflet”
(urmarea de la p.47)
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Constantin Stere,
semnată de academicianul
Eugen Simion,
conducătorul tezei de
licenţă a profesorului
Ilie Zanfir.

Per total, a fost lume
multă ,  mai exact
reprezentan ţii a 300
edituri din 14 ţări, în
premieră semnând
condica de prezenţă cele
din Marea Britanie,
Ungaria şi Macedonia,
ultima delegaţie fiind
condusă  chiar  de
Vanghea Mihanj-Steryu,
preşedinta Societăţii
Scriitorilor şi Artiştilor
Aromâni din Macedonia.

R e c u n o a ş t e r e a
importanţei acestuia a
fost dată şi de faptul că
pentru prima oară  a
participat conducerea
ţăr ii,  ba chiar  şeful
interimar Mihai Ghimpu
a ţinut să amintească
numeroasei asistenţe:
“Dacă nu exista cartea,
nu exista nici Declaraţia
de independemţă  a
Republicii Moldova.
Nimic nu poate evolua în
viaţă aceasta în afara
căr ţii.  Un popor fără
scriitori, cărţi, bibliotecari,
nu poate să se numească
popor”. L-a completat
fericit ministrul Culturii,
Boris Focşa: “Fără
cultura scrisă ,
dezvoltarea spiritualităţii
noastre ar  fi fost
văduvită.”

Nu pot încheia fără
a mulţumi public
gazdelor, în frunte cu
staff-ul Bibliotecii
Naţionale a Republicii
Moldova, unde este
deschisă recent, ca şi la
Cahul, o filială  a
Bibliotecii V. A. Urechia,
pentru condiţiile de
excepţie asigurate în
numele micuţei, dar plină
de succes, delegaţii
gălăţene.

P.Comşa

Simeze

Oaze de linişte
 şi pace adâncă
După ce în 2008 Muzeul de

Artă Vizuală ne-a prilejuit întâlnirea,
în sala „Ioan Simion Mărculescu”,
cu tapiseria pictată a ar tistei
franceze Enza Rivierè, iată că
aceeaşi instituţie culturală gălăţeană
deschide sezonul de toamnă al
acestui an cu o expoziţie tot a unei
pictoriţe din Fran ţa,
Florette Piquemal  (curator,
muzeografa Mariana Tomozei
Cocoş). Lucrările prezentate sunt în
majoritate realizate tot în tehnica
tapiseriei pictate. De altfel,
expozanta provine din cercul celei
dintâi artiste şi influenţa ei se
observă  nu numai în tehnica
folosită, ci şi în preponderenţa în
compoziţii a unor motive decorative
fitomorfe, avimorfe şi zoomorfe.

Impactul cu creaţia lui
Florette Piquemal este copleşitor.
Privind lucrările, lecturându-le pe
fiecare, ai impresia că participi la un
festin imagistic şi coloristic unde
vegetalul exultă ,  se află  în
plenitudinea maturităţii sale, unde
totul emană viaţă trăită intens,
optimism, prospeţime şi o tonifiantă
poezie. Dintr-o pânză îţi zâmbesc cu
inflorescen ţele lor  nuferi ce
decorează oglinda unui lac de un
albastru strălucitor („Nuferi”), într-
un luminiş de pădure se văd
căprioare timide mergând spre izvor
să se adape („Căprioare în luminiş”),
două păsări de baltă se odihnesc
sau clocesc în cuiburile lor
(„Castaniu-auriu”), un cocoş de
munte, cu un penaj strălucitor, se
învârte ţanţoş şi protector într-un
grup de găinuşe sfielnice („Cocoşul
de munte într-o companie plăcută”),
cocotierii îşi scaldă frunzele şi
fructele în razele aurii ale soarelui
(„Cocotieri în Valea lunii mai”), cai
năzdrăvani, coborâţi parcă din
balade, se înfioară printre ierburi,
arbori şi flori („Prinţul negru şi
prietenii săi”), un grup de potârnichi
„conversează” gureşe într-o vie în
jurul boabelor  de rubin ale
strugurilor („Potârnichi roşii în vie”),

doi fazani afrontaţi (plasaţi faţă în faţă) ocupă centrul unei
compoziţii în care floralul este dominant. Unele tapiserii,
mai mult înalte decât late, sunt adevărate metafore plastice
(„Arborele celor patru anotimpuri”, „Armonie de toamnă”).

Universul tapiseriilor lui Florette Piquemal este mirific,
exuberant, natura imortalizată în imagini este de o frumuseţe
paradisiacă, ea respiră prin tot ce ochiul descoperă în fiecare
ungher al său. Lucrările artistei franceze sunt oaze de linişte
şi pace adâncă, prilejuri poetice de relaxare şi visare,
pledoarii vizuale pentru o natură curată, pentru un mediu
în care omul să se poată bucura de tot ce este atrăgător şi
sănătos. Poate nu întâmplător această expoziţie a urmat
doar la câteva zile după închiderea Taberei de creaţie
ecologică „Alandala”, în cadrul căreia opt plasticieni
gălăţeni, membri ai Grupului „Athanor”, au realizat lucrări
tridimensionale din materiale reciclabile, operele lor fiind
de fapt un protest contra poluării şi în acelaşi timp un apel
la solidaritate pentru protecţia mediului înconjurător.

Florette Piquemal, fiică a unor agricultori din
Comminges, care şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la
ţară, este o mare iubitoare a naturii, iar lucrările ei, inclusiv
cele din actuala expoziţie, constituie adevărate imnuri aduse
lumii vegetale şi animale. Ele dezvăluie o pictoriţă foarte
sensibilă, care exultă în faţa naturii şi caută să-şi exprime
sentimentele printr-o transpunere plastică sinceră şi
coerentă. Tapiseriile ei au o arhitectură impecabilă, fiecare
linie şi tuşă de culoare sunt bine gândite. Registrul cromatic
este variat. Predomină complementarele roşu şi verde,
articulate cu alb, violet, oliv, albastru, roz, sidefiu, oranj,
auriu, toate alcătuind o simfonie coloristică de mare efect
stenic. Decorativismul acestor picturi, caracterul lor
monumental, apetenţa pentru detalii a artistei, atmosfera
poetică a ansamblurilor sunt alte atribute care fac să fie
preferate lucrările ei pentru ornamentarea unor pereţi de
interior cu scopul de a le înlătura răceala lor şi de a crea o
atmosferă ambientală primitoare şi caldă.

Şi cele şase tablouri de dimensiuni mai mici, realizate
în ulei, acuarelă, guaşă şi tuş sunt populate tot cu aspecte
din natură şi animale în peisaj („Coamă albă printre trestii”,
„Vulpea la pândă”, „Golful din Aigua Blava”, „Podiş din
Mongolia”, „Pe terasă”, „Hambarul”). Linia desenului este
sigură şi clară, iar culorile sânt mai potolite, atingând
uneori rafinamentul.

Înscriindu-se în preocupările Muzeului de Artă Vizuală
de a face cunoscute creaţiile unor artişti contemporani din
străinătate sau ale unor români care trăiesc peste hotare,
expoziţia lui Florette Piquemal este o realizare importantă,
mai ales că Franţa este o ţară în care tapiseria a cunoscut
de-a lungul anilor o dezvoltare exemplară.

                      Corneliu Stoica




