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Pentru al patrulea an consecutiv, oraºul de la Dunãre a
devenit în luna august capitala internaþionalã a cântecului ºi
dansului popular. Timp de aproape o sãptãmânã dansatori ºi
soliºti din Rusia,  Turcia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova
ºi bineînþeles, România au concurat în cadrul celei de-a patra
ediþii a Festivalului Internaþional de Folclor „Doina Covurluiului”.
Au urcat pe scena din Galaþi formaþii din Sibiu, Alexandria, Bacãu,
Bistriþa-Nãsãud, Târgu Mureº, Tulcea ºi Galaþi care le-au
prezentat spectatorilor programe specifice zonelor din care
provin. Festivalul a debutat pe 12 august ºi a fost jurizat de
nume grele în domeniu: Silvia Macra, Theodor Vasilescu, Marin
Barbu, ªtefan Coman, Dumitru Cambur, Vasile Plãcintã ºi Rãzvan
Avram. Festivalul s-a desfãºurat în perioada 12-16 august si a
fost organizat de Centrul Cultural „Dunãrea de Jos” ºi Consiliul
Judeþului Galaþi.

Festivalul Internaþional de Folclor „Doina Covurluiului”,
Galaþi, 12 - 16 august 2009

Miercuri, 12 august 2009, deschiderea oficialã a festivalului:
Aurelia Bogatu Matei, Eugen Chebac, Rãzvan Avram

Gala laureaþilor, 16 august 2009, premiile festivalului înmânate de cãtre preºedintele Consiliului Judeþului Galaþi,
Eugen Chebac ºi directorul general al centrului Cultural Dunãrea de Jos, Rãzvan Avram

  Trofeul Festivalului: Ansamblul Folcloric „Veselie”
Bulgaria

- Premiul I:  Ansamblul de Stat “Derbent” – Daghestan –
Federaþia Rusã

- Premiul II : Ansamblul Folcloric “Vatra Horelor” –
Slobozia Mare – Republica Moldova

Ansamblul „Ilkadim Halk Egitimi Merkezi A.S.O.
Mudurlugu Samsun” – Turcia

- Premiul III: Ansamblurile „Raduga” ºi „Ethnos” –
Regiunea Odessa – Ucraina
MEMBRII JURIULUI:  Theodor Vasilescu – preºedintele juriului,
Marin Barbu, ªtefan Coman, Silvia Macrea, Dumitru Cambur, Rãzvan
Avram,  Vasile Plãcintã.

Premiile Festivalului Bulgaria

Paginã realizatã de Aura CRISTIAN
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Festivalul de Fanfare ºi Orchestre de marº ºi Promenadã
“Iosif Ivanovici”  Galaþi, 6 - 9 august 2009

Timp de trei zile, Galaþiul a rãsunat de muzicã de
fanfarã. La începutul lunii august s-a desfãºurat în oraºul de
la Dunãre cea de-a V-a ediþie a Festivalului de fanfare ºi
orchestre de marº ºi promendã „Iosif Ivanovici”, organizat de
Centrul Cultural „Dunãrea de Jos”.

Anul acesta au venit la Galaþi trei fanfare. Formaþiile
„Argeºul” din Piteºti, „Valahia” din Giurgiu, „Alba Iulia” din
judeþul Alba, împreunã cu „Valurile Dunãrii” din Galaþi au fãcut
un program deosebit. „Prin organizarea festivalului de fanfare,
care îi poartã numele, Centrul Cultural „Dunãrea de Jos” ºi-a
propus sã reînvie tradiþia muzicii de fanfarã pentru spectacolul
de sunet pe care îl oferã, pentru fascinaþia pe care o provoacã
uniformele tradiþionale ale fanfarelor, unitatea miºcãrilor, ritmul
ºi solemnitatea cântecului”, a declarat Rãzvan Avram, directorul
general al Centrului Cultural „Dunãrea de Jos”.

Festivalul de fanfare din acest an a fost plãcut nu numai
auzului, ci ºi vãzului. Pe lângã cei 120 de instrumentiºti care au
venit la Galaþi, unele fanfare au fost însoþite ºi de majorete.

Fanfara Alba Iulia
Fanfara oraºului Alba Iulia a fost înfiinþatã în anul 2007,

la 1 decembrie ºi este compusã din 18 instrumentiºti ºi un dirijor.

Repertoriul acestei fanfare cuprinde marºuri, muzicã de
promenadã, valsuri, uverturi, muzicã popularã ºi prelucrãri de
muzicã uºoarã. Instrumentiºtii au participat la Festivalul
Internaþional de Tradiþii Bucureºti 2008, la Sãrbãtorile de Iarnã
Bucureºti 2008, precum ºi la multe concerte de gen din judeþul
Alba. Dirijorul fanfarei este cãpitanul în rezervã Coriolan Honcaº,
fost dirijor al fanfarei de garnizoanã al judeþului Alba.

Orchestra „Valahia” din Giurgiu
Orchestra a fost înfiinþatã în anul 2003 de cãtre

Consiliul local Giurgiu, fondatorul ei fiind profesorul ºi dirijorul
Virgil Peþanca. Formula permanentã a orchestrei cuprinde 20 de
instrumentiºti ºi dirijor, dar în funcþie de partiturile abordate,
poate suferi modificãri. De la înfiinþare ºi pânã în prezent orchestra
de suflãtori „Valahia” a susþinut peste 250 de concerte de salã ºi
în aer liber, atât în þarã cât ºi în strãinãtate. A înregistrat douã
CD-uri ºi a participat la festivaluri internaþionale de gen din
Bulgaria, Ungaria, Polonia. Orchestra este însoþitã de un grup
de majorete care sunt pregãtite de maestrul coregraf Tania Moga.

Fanfara „Argeºul” din Piteºti
La 1 ianuarie 2006 muzica militarã a Garnizoanei Piteºti

ºi-a luat rãmas bun de la locuitorii oraºului ºi a fost redistribuitã

altor garnizoane. Atunci, comandantul Garnizoanei Piteºti a
adresat o solicitare preºedintelui Consiliului Judeþean Argeº,
Constantin Nicolescu pentru preluarea fanfarei. Consiliul
Judeþean Argeº a aprobat înfiinþarea unei formaþii de fanfarã pe
lângã Teatrul „Alexandru Davilla”, încadraþi cu membrii
disponibilizaþi ai muzicii militare, dar ºi instrumentiºti civili.
Fanfara „Argeºul” a Teatrului „Alexandru Davilla” din Piteºti

reuneºte 15 muzicieni profesioniºti, cu studii de specialitate ºi
cu o þinutã ce le permite sã participe în judeþ la desfãºurarea
unor activitãþi specifice: sãrbãtorirea, comemorarea zilelor,
evenimentelor naþionale locale, militare.

Fanfara „Valurile Dunãrii” din Galaþi
Fanfara „Valurile Dunãrii” este o formaþie artisticã

pregãtitã pentru marº, promenadã, concerte în aer liber ºi
concerte în spaþii închise, are un repertoriu adecvat oricãrei
situaþii ºi se adreseazã unui profil de auditoriu extrem de
generos. Fanfara reuneºte 26 de muzicieni profesioniºti, cu
studii de specialitate. „Valurile Dunãrii” e prezentã la numeroase
evenimente ale comunitãþii gãlãþene: Ziua eroilor, Ziua
Drapelului, Ziua Marinei, Ziua Armatei, Ziua Naþionalã, Ziua
Unirii, Festivalul Scrumbiei ºi altele. Totodatã, în sezonul cald
instrumentiºtii concerteazã sãptãmânal în chioºcurile din
Grãdina Publicã ºi de pe Faleza Dunãrii. Dirijorul fanfarei, Marin
Boroghinã care se ocupã în fiecare an de organizarea
Festivalului Internaþional de Fanfare ºi Orchestre de Marº ºi
Promenadã „Iosif Ivanovici” încearcã prin  muncã susþinutã sã
adune în fiecare an la Galaþi cât mai multe fanfare ºi orchestre
de renume pentru a reînvia muzica de promenadã de altãdatã.

Aura CRISTIAN
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“4x4. Instalaþia de cARTE”

Robert ªerban ºi Simona Vilãu: “Carte pentru poem” (cartea CUB)

Casa de Creaþie de la Mogoºoaia

Florina Zaharia ºi
Francisc Chiuariu:

Cartea interioarã (cartea din oglinzi)

Dan Mircea Cipariu ºi Mihai Zgondoiu:
“Visa poems” (cartea paºaport)

Andra Rotaru ºi Marian Dobre: “trupuri traumatizate”

Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneºti” a organizat în perioada 27 iulie –
5 august 2009 un proiect de rezidenþiat pentru opt artiºti din România, patru scriitori
(Dan Mircea Cipariu, Andra Rotaru, Robert ªerban, Florina Zaharia) ºi patru artiºti
plastici (Francisc Chiuariu, Marian Dobre, Simona Vilãu, Mihai Zgondoiu).
Aceºtia au intrat în rezonanþã creativã prin atelierele, grãdinile ºi bibliotecile palatului,
rezultatul fiind realizarea unor cãrþi - obiect  ce vor fi lansate la Palatul Mogoºoaia în
data de 5 septembrie 2009. Barierele dintre poezie ºi picturã au fost înlãturate, au
devenit liante, mâini care creºteau peste tot, amestecate.

Jurnal de palat (fragment)
...stãri contradictorii, locuri de scris, un bãtrân în scaun care bolborosea

cuvintele noastre, dimineþile care se aºezau pe hârtie ºi în noi fãrã niciun zgomot,
grãdinile în care creºteau doar petale, fãrã flori, fãrã tulpini, andra scafANDRA care
scria pe sub apã, calul ºi aniela, (motor! Acþiune!), liniºtea ºi partea ei invizibilã,
zgondoiu ºi lenin, pisicile de la poarta palatului ºi simona lor, robert fãrã limitã ºi
uneori fãrã înfãþiºare, doar cu simþurile ºuierând, ungherele secrete ale creaþiei,
parchetul zgomotos, cipariul de deasupra mea (camera 17) ºi din noi toþi, dispãrând
mereu, grija pe care ne-o purtam, familia de searã, de karaoke ºi familia de scris, zoe
vida porumb ºi muzeul ei din lânã ºi pansamente, tvr cultural insinuant ºi pregnant,
doina mândru ºi poveºtile palatului, travaliul creaþiei, hârtia mototolitã, turla bisericii
cuceritã de întuneric ºi de râsetele paznicilor de palat. francisc refugiat în atelierul fãrã
ferestre, cu aerul intrând ºi ieºind prin tot felul de trupuri. lacul cu peºti tãcuþi, murind.
marian netezind drumurile, tãcerea ºi sensibilitatea altora. a rãmâne, a te schimba, a
evada, a simþi. florina cãutând locuri de scris, paturi funerare, atât de strânsã, învelitã
în cealaltã...  un proiect dus pânã la un capãt, simþit ºi resimþit de fiecare în parte în
singurãtatea lui. un experiment cerebral în opt sau în doi.  (f. z.)

Cartea pietrei
(þigla de pe palat)

Cartea trupului
(cartea din cartoane)
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Florina Zaharia: Cât se deconspirã pe sine Gellu
Dorian prin textul POETULUI Gellu Dorian? Care este propria
modalitate, devenitã probabil raþionament de-a lungul timpului,
de a se imagina pe sine ca scriitor? Cât din EUL  AUCTORIAL
ºi cât din EUL BIOGRAFIC reuºesc sã respire în propria
creaþie?

Gellu Dorian: Total. Nu ascund nimic. Chiar dacã de
cele mai multe ori îmbogãþesc textul, cum este firesc, cad în el
pentru a mã înãlþa cu el în ochii cititorului. Evident, nu scriu cu
acest scop, ci pur ºi simplu pentru cã aºa gãsesc o cale de
comunicare mai convenabilã pentru mine, chiar dacã uneori
vorbesc singur, monologhez, îmi pun întrebãri, îmi dau
rãspunsuri, mã autoironizez, jeluiesc, râd, sunt sarcastic, optimist
sau pesimist, jovial sau hirsud, hâtru sau deschis; mã joc cu
destinul, ca sã spun aºa, care mi-a fãcut serioase fente pânã
acum, iar de aici încolo, cunoscându-i intenþiile, nu mã mai opun
voinþei lui. Chestiunea cu deconspirarea, în întrebare, pare a fi o
problemã de nou limbaj, deviat din strategiile ceneseasiste care
au modificat nu numai mentalitãþi, nu în bine ci în rãu, ci ºi
structuri spirituale, intelecte aºezate pe o tradiþie de bun augur,
oamenii cu totul. ªi ca sã nu fie nimic ascuns cu mine,
„deconspir” totul despre mine în cãrþile mele, în aºa fel încât sã
devin chiar o enigmã ºi pentru cei mai apropiaþi. Asta face, în
fond, de când este literatura, scriitorul, poetul...

Eu nu mã imaginez pe mine ca scriitor. Eu sunt scriitor
ºi-mi imaginez realitatea, mi-o transform în aºa manierã încât sã
semene a literaturã, cât mai aproape de literaturã. Pare a fi o
atitudine orgolioasã, dar dacã un scriitor nu are aceastã ambiþie,
de a fi scriitor, nu de a se imagina scriitor, atunci calea lui este
una sigurã spre ratare.

Cât eu pui, atâta eu iese. Cel biografic îl face pe cel
auctorial. Nu neapãrat în sensul fotografic, redundant, în detaliu,
ci mai curând în sensul sincretic, de simbiozã ºi asumare esteticã,
în sensul stilului care face omul...Eul auctorial este unul vag,
sugestiv, scheletic, în timp ce eul biografic este cel dens, carnal,
memorabil ºi expresiv, fãrã de care scriitorul devine unul artificial,
în sensul autorului de care este plinã lumea scriitoriceascã peste
tot, dar mai ales cea de la noi, în care lumea literarã ar putea fi
frumoasã, dacã lumea literaturii scrise de ea ar fi asimilatã,
cunoscutã ºi cercetatã cu atenþie, nu cu prejudecatã ºi lipsã a
criteriilor de valoare, înlocuite cu empatia de grup, pãrtinirea,
cumetrialitatea ºi aºa mai departe.

F.Z.: Dacã ar trebui sã trasaþi Eul auctorial al
generaþiei literare din care faceþi parte, credeþi cã „propunerea
de adevãr” v-ar trimite la recuperarea (reinventarea) EU-lui
(re-umanizarea literaturii)?

G.D.:  Ca sã fiu sincer,  nu prea ºtiu ce sã rãspund aici.
Eul auctorial al generaþiei literare... Pãi asta este cam greu de
trasat aºa pur ºi simplu într-un dialog, fie ºi virtual, mai ales cã
„propunerea de adevãr”  nu poate trimite la recuperarea sau
reinventarea EU-lui sau chiar la re-umanizarea literaturii... Poate

cã re-umanizarea literaturii ar fi posibilã dacã receptarea
profesionalã a acesteia s-ar re-umaniza, în sensul criticii literare
din perioada interbelicã, aplicatã, analiticã, fãrã falsa aplicare a
unor teorii de aiurea ºi la modã, aºa cum se petrece acum. Privirea
chiorâºã a unor critici literari în vogã, fie cã sunt deranjaþi, sau
agresaþi de avalanºa veleitarilor, fie doar cã se dezmiardã cu
lamentaþii nãscute din imposibilitatea de a face faþã valului
diversificat ºi divers al creaþiei literare de ultim moment, falsificã
ºi faþa adevãratã a literaturii române, literaturã þinutã acasã,
închircitã ºi sãracã, ºi din cauza miilor de prejudecãþi ale celor
ce, privindu-ºi propriul EU, confundîndu-l cu EU-l general al
unei literaturi, dau verdicte devastatoare. Doar în acest sens aº
putea încerca sa trasez o linie a EU-LUI AUCTORIAL al
generaþiei din care fac parte, generaþie care ºi ea la rândul ei a
fost de la început privitã cu suspiciune, cenzuratã din naºtere,
cã, apãrând prin anii ’80, nu avea cum sã se manifeste liber, ca,
de altfel, ºi acum, privitã cu severitate sau ignoratã, luatã la
grãmadã de cele mai multe ori, deºi individualitãþile s-au impus
ºi au confirmat o evoluþie pe care nimeni n-o poate scoate
dintr-un context istorico-literar, aºa cum, din pãcate, se petrece
în prezent. Aº putea spune cã aceastã generaþie a devenit cea
mai umanã dintre câte au fost înaintea ei ºi câte au venit dupã
ea. Frustratã din capul locului, marginalizatã, neluatã în seamã
cu adevãrat, nepremiatã, a ajuns acum în posturile cheie, sã

„nimeni nu se aºazã în tine, dacã tu nu eºti acolo, sã fii celãlalt...”

Gellu DORIAN
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spun aºa, peste tot, din care nu se poate nici premia, nici
auto-impune, cã are bun simþ, ci impune ºi reconfirmã fostele
generaþii, premiindu-le, oferindu-le spaþii de studiu ºi perspective
de consacrare definitivã, monografii, aºa cum face ºi cu mai
noua generaþie, care o ignorã în mod programatic sau o considerã
perimatã, depãºitã, dar pe care o promoveazã, o scoate din
anonimat, o premiazã ºi îi deschide cãile consacrãrii. Fiind, deci,
la mijloc, pare a fi o generaþie de sacrificiu pe care generaþiile
viitoare vor trebui sã o redescopere, în aºa fel ca prin EUL acesteia
sã se re-umanizeze. Pentru cã, ne place sau nu ne place, pierdem
din capacitatea sufletului de a însuma frumosul, esteticul, în
folosul unui hazard ºi continuu experiment fad, mimetic,
inuman în fond.

F.Z.: Cum defineºte Gellu Dorian lupta continuã
ºi uneori insesizabilã dintre EUL  AUCTORIAL, EUL
BIOGRAFIC ºi EUL  EMPIRIC în cãrþile sale? Care este
proba eticã la care este supus textul?

G.D.: Ca fiind una fãrã de care demersul artistic nu ar
putea fiinþa. EUL EMPIRIC este o chestiune teoreticã, lipsitã de
substrat, dar fãrã de care, într-o atitudine faþã de actul creativ,
nu poþi da valoare celorlalte laturi ale EU-LUI. Intervine aici
canonul care separã, ca într-o descompunere chimicã, elementele
unei substanþe ce are valoare numai dacã este folositã în
combinaþia iniþialã. Teoria însã, de cele mai multe ori, vorba lui
Gellu Naum, stricã poezia, stricã omenia, o dezumanizeazã, în
cazul literaturii o face greu de suportat, inaccesibilã pentru mulþi,
folositoare doar pentru niºte profesori care scot absolvenþi cu
suflete schiloade, care nu ºtiu ce e aia etic, ce e aia estetic, ce
este beletristicã, ce este teorie, inºi care, în final, nu ºtiu sã
deosebeascã urâtul de frumos, binele de rãu. Cam aici ar cumpãni
proba eticã la care poate fi supus un text literar, în a-l prezenta
aºa cum este, fãrã a-l schilodi, chinui, strunji dupã niºte reguli
stabilite, fie ºi ºtiinþific, de inºi în existenþa cãrora etica nu a
jucat poate rolul cel mai important, cum de altfel nici estetica.
Frumosul, de care se ocupã literatura de când este ea, nu poate
fi analizat ºtiinþific dupã reþete ºi teorii seci, chiar dacã regula
esteticã spune cã hazardul, ambiguitatea, pe care se bazeazã cei
mai mulþi dintre marii creatori, nu poate abandona grilele care au
confirmat pânã acum cãile pe  care trebuie sã meargã spre ochii
cititorului un text de calitate. Proba eticã a textului nu are nimic
de a face cu probitatea eticã a autorului lui. Sunt chestiuni diferite
ºi de cele mai multe ori incompatibile. Aºa cum excepþia
întãreºte regula.

F.Z.: Lumea scriiturii este o lume compatibilã eului
auctorial sau e o lume dublatã, supusã ireversibil
ficþionalizãrii?

G.D.: Scrisul în sine incumbã o arie extrem de largã de
redãri ale mentalului, ale spiritului în sine, care nu se pot rezuma
numai la ficþional, aºa cum nu se pot limita doar la realitatea
imediatã. Compatibilitatea între lumea scriiturii ºi eul auctorial
este asemãnãtoare cu relaþia ombilicalã dintre mamã ºi fiu.
Adevãrata literaturã nu existã fãrã autori. Chiar ºi marile creaþii
anonime incumbã ideea de autor, fie colectiv, fie singular, care,
într-un mod tradiþional, cultural, ºi-a pus eul în structura
componisticã a acelei opere. Autorul este eul operei sale sau
opera este alterego-ul autorului, fie cã biografismul se aflã inclus
acolo, fie cã, detaºat, scriitorul priveºte lumea pe care o creazã

din afarã, imaginîndu-ºi-o, ficþionând sau transformând realitãþi
documentare în evidenþe beletristice. Dublul este calea de
supraveghere, oglinda în care te priveºti sã-l vezi pe celãlalt,
sã-l admiri sau sã corectezi ceea ce þi se pare cã nu-þi aparþine ºi
þi se atribuie. Fãrã dublu, cel ficþional sau cel real-transfigurat
estetic, nu existã act autentic de creaþie.

F.Z.: Continuaþi cu un vers (în regie proprie) expresia
„eu sunt un altul...”

G.D.: „nimeni nu se aºazã în tine, dacã tu nu eºti acolo,
sã fii celãlalt...”

Interviu realizat de Florina ZAHARIA
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George LATEª

Pe la mijlocul secolului trecut s-a
proclamat „moartea autorului”: noul roman
francez este autorul acestei inovaþii, iar
structuraliºtii au pus-o în scheme care
instituiau „primatul textului” fãcând inutilã
instanþa auctorialã de tip omniscient ºi
omniprezent. Între timp, presiunea cititorului,
obiºnuit cu o anumitã convenþie literarã

tradiþionalã ºi recunoaºterea de cãtre criticã a fragilitãþii formulei
au dus la „întoarcerea autorului” cu tot bagajul de procedee ºi
strategii narative care sã-l transforme într-un vector al lecturii;
utilizarea cu preponderenþã a persoanei I fiind forma prin care
instaureazã iluzia realului, înþeles ca adevãr omenesc ce se
confeseazã cititorilor avizi de detalii ºi mãrturisiri ºocante, un
soi de voyerism literar, bine prizat de categorii de public ce se
mulþumesc tot mai greu cu stãri Kitsch, precum nostalgia,
tristeþea, regretul, sentimentalismul. O atare situaþie repune în
discuþie mai vechiul raport dintre realitate ºi ficþiune sau, altfel
spus, dintre biografie ºi operã.

Spre deosebire de omul obiºnuit, scriitorul, artistul în
general, are o dublã identitate: socialã ºi creativã. Cea dintâi se
identificã cu o anumitã biografie, de regulã comunã, cãci existenþa
îl obligã sã se conformeze unor convenienþe sociale, adicã sã
aibã o sursã de existenþã, o anumitã culturã ºi spaþiu intim
protector. De regulã, aceastã ipotezã ternã a creatorului este
speculatã de biografi, care o încarcã cu sensuri menite sã vadã
în el excepþia de la regula comunã, declanºeazã chiar un proces
de mitogenezã care dã existenþei sale forme ce amintesc de
vechea biografie. Tocmai pentru a scãpa de stigmatul comunului,
creatorul arboreazã o þinutã de dandy sau de boem, epatând fie
prin eleganþã excesivã, fie prin dezordine vestimentarã. Din
fericire marii scriitori au fost mereu dezinteresaþi de excese, fiind
uºor de confundat cu semenii lor. Pentru a-i scoate din anonimat,
lumea veche îi obligã sã frecventeze saloane, sã rosteascã
prelegeri publice, sã citeascã din propria creaþie în faþa unor
mulþimi, sã participe la ºezãtori sau întâlniri cu „oamenii muncii”.
În cafenele ºi restaurante aveau spaþii rezervate special, iar
publicul venea ca sã-i vadã ºi sã-i audã, spre bucuria
proprietarului de local care scotea astfel câºtigul de care-l lipseau
cei cu nimb de creatori. Mai nou, radioul ºi televizorul suplinesc
toate aceste forme de întâlnire a scriitorului cu cititorii,
punându-le pe cele dintâi în derizoriu. O lansare de carte într-o
emisiune televizatã are mai mare impact decât dacã scriitorul se
întâlneºte cu cititorii sãi într-o librãrie, dar se pierde ºansa de a
respira acelaºi aer cu autorul cãrþii, de a-l cunoaºte ºi de a-l
chestiona, de a-i cere autograf sau detalii despre carte ºi
actul creaþiei.

Biografia a devenit între timp obiect al interesului
muzeistic, puþini mai fiind interesaþi de persoana fizicã a autorului,
de existenþa sa ºi de modul în care prezenþa lui a marcat spaþiile
în care a trãit. Memoria caselor, locurilor, obiectelor,
manuscriselor ºi a altor detalii semnificative pentru autor s-a
estompat din cauza tehnologiei care conservã vocea, imaginea,
gândurile ºi truda autorului pe text. Noua memorie este
electronicã ºi de aceea omul modern, devenit rob al tehnologiilor
recente, nu mai este interesat de detalii care fãceau faima caselor
memoriale, a muzeelor literaturii, a bibliotecilor ºi academiilor ce
deþineau ediþii vechi, manuscrise ºi obiecte aparþinând
scriitorilor. Turismul cultural mai este practicat, preponderent
de ºcoalã sau de persoane care mai au nostalgia valorilor reale
ºi refuzã sã creadã în succedaneul virtual. Din aceste motive

sau ºi din altele neenunþate aici nu se mai scriu biografii, decât
întâmplãtor, nu se mai citesc cele scrise cândva despre altcineva
decât de specialiºtii dornici sã descifreze mici enigme ale istoriei
literare. Altfel spus, autorul s-a întors, dar nimeni nu mai este
interesat de el.

Identitatea creativã a autorului este o realitate pe care
nici cel care o deþine nu ºi-o poate explica întotdeauna. Starea
de creaþie scapã logicii comune, iar psihologii ºi psihiatrii care
s-au încumetat s-o explice mai degrabã au tulburat apele decât
le-au explicat, cãci instrumentele ºtiinþei lor devin inutile ºi
distructive în zona inefabilului artistic. Vocile auctoriale prezente
în textul literar au de aceea prea puþin de-a face cu biografia
autorului, orice strãdanii de a reabilita explicarea operei prin
evenimentele vieþii autorului fiind de acum caducã. Numite pânã
mai ieri voci ºi identificate cu eul creativ (liric, epic sau dramatic)
acestea cunosc ipostazieri numeroase, variante ale eului care
gândeºte ºi se gândeºte pe sine în forme cât mai imprevizibile.
Vocile auctoriale sunt mai vizibile în prozã, aceasta fiind mai
puþin constrânsã de reguli decât poezia obligatã la maximum de
concentraþie sau decât dramaturgia centratã de personaj, doar
didascaliile mai permiþând câte o minimã intruziune a
vocii autorului.

Prin vocile auctoriale incluse preponderent în textul epic
autorul se manifestã direct atunci când insereazã secvenþe de
tip confesiv sau atitudinal ori indirect când împrumutã
personajelor modul de a gândi ºi de a interpreta faptele lumii
create. Când vocea auctorialã directã capãtã consistenþã se
produce o deconvenþionare a epicului, mai ales în textele ample,
ºi de aceea se identificã un roman al autorului care nu se
confundã însã cu „punerea în abis”, aºa cum au gândit-o
moderniºtii la începutul secolului al XX-lea. Experimentele
bulversante din secolul trecut au vizat mai ales romanul, cãci
acesta s-a dovedit a fi terenul cel mai fertil pentru astfel de
încercãri ºi specia cea mai popularã între cititori. În plus, acesta
a beneficiat de o largã circulaþie , prin traduceri sau împrumuturi
de formule, edificând chiar o identitate de tip european, cãci aici
s-au petrecut toate marile bãtãlii pentru inovarea speciei care a
trecut cu brio în noul mileniu ºi-ºi are încã adepþii sãi fanatici
atât în rândul autorilor, cât ºi în cel al cititorilor.

Doar un lector naiv mai poate crede cã faptele dintr-un
text, inclusiv trãirile, crizele, exaltãrile de toate felurile, sunt
explicabile prin biografie. E o naivitate sã crezi cã lacul din
pãdurea apropiatã i-a inspirat lui Eminescu poezia cu acelaºi
titlu, cã existã o legãturã nemijlocitã între Humuleºti ºi
Amintirile…lui Creangã sau cã Siliºtea-Gumeºti este totuna cu
lumea Moromeþilor lui Marin Preda. Astfel de asocieri se mai
fac, dar prind doar la vârste imature sau la grade reduse de
instrucþie. Metamorfozele realului în actul de creaþie sunt
numeroase ºi imprevizibile, încât nici autorul nu-ºi mai explicã
textul prin faptul de viaþã personal, ci prin mecanisme ale memoriei
ºi imaginarului ce se întrepãtrund fãrã conºtientizarea limitelor
care ºi-au pierdut de mult tranºanþa teritorialã .

E un mecanism asemãnãtor cu cel care duce la indefinirea
limitelor dintre real ºi virtual în lumea navigatorilor pe Internet
sau a jocurilor electronice. Prin urmare biograficul se topeºte în
auctorial, singura ºansã de supravieþuire a celui dintâi fiind
„biografia interioarã”, axatã pe evenimentele sufleteºti ºi pe
ecoul provocat de faptele exterioare la nivelul conºtiinþei ºi
imaginarului. De aici succesul eclatant pe care l-a avut
psihanaliza în ultima vreme ºi ecoul persistent al acesteia la
nivelul analizei textuale.

Ce mai facem cu autorul?



9

Volumul lui Geo Naum, „Pedeapsa de
sine”, Editura Eminescu, 2009, este o antologie a
suferinþei sub un regim totalitar care a distrus
generaþii de vieþi. Pentru cã despre vieþi ºi destine
scrie Geo Naum amintindu-ne cã trecutul nu
înseamnã uitare... dar nici iertare.

Accentele autobiografice sunt evidente
ºi nuanþate chiar de autor, care îºi justificã
demersul romanesc: „Personajul central este croit
pornind de la unele caracteristici personale ale
autorului, dar acesta trebuie perceput ca un erou
al unei povestiri imaginare, manifestãrile sale fiind
prelucrate prin prisma ideilor abordate, exprimate
în clar sau reieºite printre rândurile lecturii,
precum mireasma florilor de tei într-o pãdure de
foioase. Celelalte personaje pe care le veþi gãsi
în carte sunt la fel de imaginare, chiar daca profilul unora este
inspirat din comportamentul unor persoane reale, întâlnite de
autor în diferite etape ale vieþii sale. Autorul nu ºi-a propus sã
publice un jurnal cu rol de frescã a societãþii în care a trãit ºi,
prin urmare, persoanele apropiate care nu se regãsesc în
amintirile evocate, precum ºi cele al cãror profil a inspirat
conceperea personajelor cãrþii nu trebuie sã se simtã afectate
de opþiunile acestuia”.

În ceea ce ne priveºte, descifrând printre rânduri,
credem cã autobiografia se impune în faþa ficþiunii. Viaþa trãitã -
uneori dureros - devine paginã de jurnal existenþial încãrcat de
dramatism. De altfel ºi personajele cãrþii - reale, redate cu iniþiale
ori pur ºi simplu inventate - par oglinzi în care autorul se priveºte
ca într-un spaþiu concentraþionar, lipsit de speranþã.

Este obsesivã tentaþia de a construi ceva vital
(mate-rial), care sã înlocuiascã pierderea conºtiinþei de sine: „Mai
trebuia acoperiºul, umbrela centralã, coºul de fum din exterior
ºi supraînãlþarea peretelui care cuprindea soba astfel încât
sã se închidã la plafon. Iniþial, m-a bãtut gândul sã fac la sol
tot acest paner rãsturnat pentru acoperiº ºi apoi sã îl ridic ºi
sã îl aºez pe coronamentul zidului. Am realizat cã nu prea
mi-ar ajunge forþele sã ridic la circa doi metri înãlþime acea
structurã cu un diametru la bazã de circa cinci metri ºi care
putea sã ajungã la o greutate ce ar fi depãºit uºor o sutã de
kilograme. Macarale nu aveam, iar de construit una nu aveam
din ce. La sol am fãcut numai cilindrul central, care trebuia sã
aibã roluri multiple: sã poatã constitui reazem pentru toate
spiþele bolþii semisferice, sã constituie suportul umbrelei de
etanºare, atât în poziþia ridicat pentru aerisire, cât ºi în poziþia
coborât, pentru menþinerea cãldurii în interior. Tot de acest
cilindru trebuia sã pot lega stuful cu care acopeream casa. ªi
pentru realizarea acestei cupole am depus eforturi uriaºe ºi a
trebuit sã inventez o serie de dispozitive care sã suplineascã
cea de-a treia sau de-a patra mânã de lucru necesarã. Reþeaua
de nuiele orizontale am realizat-o cât s-a putut de deasã pentru
a þine cât mai bine lutul de etanºare. Am fãcut lutul amestecat
cu clei din zeamã de peºte ºi cu tot felul de ierburi. Abia la
sfârºitul lunii septembrie am reuºit sã etanºez tot plafonul.
Bolta se lãsase puþin în jos din cauza greutãþii lutului ºi,
ulterior, a stufului pus pentru a proteja casa de ploi ºi arºiþã.
Eram mândru de reuºita mea. Mai trebuia sã reziste la
intemperiile care urmau sã vinã...”.

Ceea ce intereseazã, la urma urmei, este capacitatea de
detaºare a autorului: Geo Naum nu emite judecãþi de valoare, ci
îl lasã pe cititor sã desprindã binele de rãu, întunericul de luminã,

deznãdejdea de speranþã... care moare ultima.
Dramatismul acestui roman reiese din

asumarea conºtientã a unui destin tragic,
predestinat ºi asumat cu o seninãtate care ne
aminteºte de ciobanul mioritic. Scenele sunt, însã
dure, fãrã echivoc: „Nu mai avea timp ºi nici
putere sã cugete sau sã mai depene amintiri.
Nici sã vorbeascã cu sine însuºi, mãcar. Într-o
searã realizã cã nu se mai gândise la soþie ºi la
copil. La cei care îi erau cei mai dragi pe lume
ºi pentru binele cãrora, de fapt, alesese calea
sihãstriei neºtiutã de nimeni ca alternativã la
ruºinea de a fi considerat trãdãtor ºi spion ºi
de a fi întemniþat alãturi de borfaºi, delapidatori
sau criminali adevãraþi”.

„Pedeapsa de sine” este un roman psihologic
ce denunþã însingurarea într-un spaþiu claustrofobic,
concentraþionar. Uneori, îmi aminteºte de scrierile de tinereþe
ale lui Marin Preda prin încrâncenarea sa textualã.

Este lesne de dedus cã personajul principal este chiar
autorul cãrþii - cu toate cã în roman apar personaje numite sau
nenumite ce împãrtãºesc aceeaºi soartã. În cele mai grele
momente, speranþa vine de la Dumnezeu, singura instanþã moralã
dãtãtoare de alinare: „El era izolat ºi singur de atâta vreme. În
mintea lui naviga o mare stare de confuzie. Încerca sã înþeleagã
ceva, sã se apropie cumva de Dumnezeu. Încrederea lui mai
veche în faptul cã va reuºi o comuniune cu Dumnezeu îl întãrea
ºi îi dãdea speranþe cã aceasta se va produce foarte curând.
Sunt oare mai mulþi Dumnezei? Pentru fiecare confesiune câte
unul? Mie îmi trebuie o certitudine, gândea Evsei. Avea nevoie
de un sprijin în starea în care ajunsese. Practic nu mai avea
niciun orizont. Era pãtruns de convingerea cã totul este
deºertãciune ºi cã nu se va mai întoarce la familie ºi în
societate. Cei treisprezece ani trãiþi în singurãtate, fãrã sã
poatã vorbi cu cineva, ascunzându-se de frica Miliþiei ºi a
pescarilor de la care furase, apãsarea sufleteascã pentru cã
omul pe care îl considerase cel mai bun prieten îl vânduse
Securitãþii, dar mai ales credinþa cã nu va mai fi primit de
familie ºi ruºinea faþã de fiul lui îl doborâserã, precum furtuna
din prima searã doborâse salcia de lângã ghereta nude se
adãpostise. Trebuia sã comunice cu El. Singura lui speranþã
rãmãsese comuniunea cu Dumnezeu ºi urmarea cãii pe care
i-o va deschide El. Rugãciunile pentru a primi îngãduinþa de
a efectua cãlãtoriile în afara corpului l-au apropiat de
Dumnezeu ºi l-au convins de puterea lui. Voia însã sã intre
într-o comunicare spiritualã cu Dumnezeu, în calitatea Lui de
creator al Universului. Voia sã îl cunoascã pe Cel care
guverneazã ºi vegheazã asupra dreptei aplicãri a legii
echilibrului universal, a legii compensaþiei universale. Ar fi
vrut sã afle natura sau taina divinitãþii supreme. Voia sã ºtie
dacã într-adevãr este o unicã ºi veºnicã entitate ºi de unde ºi
cum a apãrut”.

Cartea lui Geo Naum este mãrturia unei cãlãtorii iniþiatice
la capãtul cãreia autorul se descoperã pe sine, dar ºi lumea în
care este ori a fost condamnat sã trãiascã.

Geo Naum este un maestru al confesiunii, un scriitor
pentru care, uneori, realitatea s-a oprit la al doisprezecelea ceas
al adevãrului. Romanul sãu, plin de suferinþã, este jurnalul celui
doborât, dar niciodatã învins.

Traian T. COªOVEI

AUTOBIOGRAFIA  CA  VALOARE  A  SINELUI
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Existenþa creatorului de frumos începe ºi se sfârºeºte în mit.
Fãcând cuvenitele delimitãri teoretice eu biografic – eu liric, nonficþional
– ficþional, sã urmãrim câteva momente ale evoluþiei eului în „Hronicul
ºi cântecul vârstelor” ºi în poeziile lui Lucian Blaga.

La apariþia volumului „Hronicul ºi cântecul vârstelor” (1965),
proza memorialisticã româneascã îºi conturase o tradiþie a evocãrii
satului ºi farmecului copilãriei. Datele generice ale acestui topos existau,
dar autorul învãluie rememorarea în fior metafizic, folosindu-se totodatã
cu abilitate ºi firesc de un stil eseistic: „Satul întreg era cuibãrit de fapt
într-o geografie mitologicã.”. Mitul nu e doar idee culturalã, ci realitate
vie: „Satul trãieºte în mine palpitant, ca o experienþã vie” („Isvoade”).
Un vers ajunge sã aibã valoare de aforism: „Eu cred cã veºnicia s-a
nãscut la sat” .

Povestea adevãratã a existenþei omului Lucian Blaga începe
prin tãcere: „Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absenþe
a cuvântului”. Copilul nu a vorbit, dupã cum se ºtie, pânã la vârsta de
patru ani. A fost poate un timp al acumulãrii, al comunicãrii subtile cu
universul, un mod de a-ºi intui locul în acesta, pânã ca rostirea sã se
facã auzitã. Liric, biografia este transpusã în poezia „Autoportret”:
„Lucian Blaga e mut ca o lebãdã./ În patria sa, zãpada fãpturii þine loc
de cuvânt”.

Diferenþa dintre proza nonficþionalã, dar liricã ºi subiectivã
ºi poezia confesivã, liricã, având aspectul prozei este foarte micã ºi
imposibil de încadrat în termeni mãsurabili. Însã poetul continuã linia
abstractizãrii într-o adevãratã filozofie a tãcerii: „Limba nu e vorba ce
o faci./ Singura limbã, limba ta deplinã,/ stãpãnã peste taine ºi luminã,e
aceea în care ºtii sã taci.”. („Catren”)

Poezia „Din copilãria mea”  evocã  o lume a inocenþei,
populatã de pãsãri ºi animale prietenoase. Se insinueazã un vag
sentiment al sacrului înþeles în manierã copilãreascã. Bãiatul îndrãgeºte
o sperietoare dintr-un lan de cânepã: „Eram mic ºi singur socoteam: ea
mi-e aproapele/ ºi o iubeam./ ªi mã credeam un mucenic.”.

Cãutarea apei „din care curcubeul îºi bea frumuseþea ºi
nefiinþa” depãºeºte lumea tãcerii ºi continuã într-o lume de cuvinte.
Eul resimte cântecul vârstelor. Iniþierea sa înseamnã viaþa, dar ºi ºcoala,
biblioteca, muzeul. În „Hronicul ºi cântecul vârstelor” autorul relateazã
o experienþã a lecturii: traducerea lui „Faust” de Goethe. „Era marea
scenã, în care Faust încearcã sã se otrãveascã, dupã ce-ºi trece prin
vãile sumbre ale cugetului, toate decepþiile. Sângele îmi suna în urechi,
ridicat de simþire. Îmi sufla în pânze un vânt nou. Aceasta a fost
lectura decisivã ce a deºteptat în mine la vârsta de 13 ani nesãþioasa
patimã a cititului.” Muzeul din Pompei îl marcheazã în sensul unei
imagini a împietririi ºi a morþii. Dupã 30 de ani va scrie un sonet -
„Cânele din Pompei” în care sugestia se sublimeazã simbolic „într-o
viziune de apocalips cosmic ºi personal”. Mai târziu, ca student la
Viena, tânãrul este marcat de o altã experienþã fundamentalã, iubirea.
Frumoasa poveste de dragoste alãturi de Cornelia este trãitã într-un
mediu somptuos ºi rafinat: „Umblam cu Cornelia sã vedem când strãzile
vechi din centru, când pãdurile de la periferiile Vienei, vizitam muzeele,
bisericile, teatrele. Copacii grei de promoroacã durau bolþi albe, de
peºteri lumioase, deasupra noastrã. Umblam în tineresc extaz
printr-o lume de cristal.”

În liricã, iubirea se resimte ca o forþã, fiind asemãnatã cu
anotimpul tinereþii, primãvara, în poezia cu acelaºi titlu. Frumuseþea
ºi misterul creaþiei izvorãsc din ochii adânci ai iubitei. Nu lipseºte
jocul unor (aparente) paradoxuri: „Aºa-s de negri ochii tãi, lumina
mea”. Titlul metaforic, „Izvorul nopþii” se înscrie în aria de iradiere a
misterului – motiv poetic ºi filozofic specific blagian.

Iubirea nu se poate ancora în contingent, într-o poezie ce
refuzã descriptivismul în favoarea sugestiei ºi metaforelor revelatorii.
Datoritã ei, eul se aflã „nespus de aproape de cer” („Sus”). Inefabilul
dor dã titlul unei poezii în care iubirea devine foc ce arde în veºnicie.
Dorul nu e un sentiment nãscut de absenþã, ci de apropiere ºi de
atracþie. Sufletul femeii rãmâne necunoscut, o permanentã sursã a
misterului: „Femeie, / ce mare porþi în inimã ºi cine eºti?/ Mai cântã-mi
înc-odatã dorul tãu,/ sã te ascult / ºi clipele sã-mi parã niºte muguri
plini,/ din care înfloresc aievea veºnicii.” („Dorul”)

Calea cãtre înþelepciune nu poate omite dimensiunea
spiritualã a fiinþei. În proza memorialisticã se contureazã un portret al
pãrinþilor ºi sub aspect religios. Tatãl, preot cu exuberanþa ºi volubilitatea
sa, era de multe ori un liber-cugetãtor, deºi devotat misiunii sale. Mama
se preocupa mai puþin de manifestarea formalã a credinþei; religiozitatea
ei era totuºi o realitate. Autorul înþelege cã aceasta era influenþatã de
„adiacenþe folclorice ºi superstiþioase”.

Subconºtient, aceste atitudini au pus fundamentul
religiozitãþii copilului. Lucian Blaga mãrturiseºte cã pânã pe la vârsta
de 11 ani a fost stãpânit de sentimentul religios ºi obsedat chiar de
numãrul rugãciunilor ºi de repetarea lor. De la acest prag s-a produs
însã o reacþie ostilã împotriva formelor de manifestare religioasã care
ameninþau sã-i ia „aerul de la gurã ca o pãdure prea deasã.”.

Sincretismul credinþã creºtinã – pãgânism este frecvent
ilustrat în lirica  fiului de preot. Ciclul de poeme închinate lui Pan
rãscoleºte o lume a mitului precreºtin, în care natura se aflã într-o stare
de graþie. Atmosfera bucolicã, elanul vitalist se integreazã în modernitate
prin expresia esenþializatã, metaforicã, într-o versificaþie liberã. Eul nu
evadeazã în mit, ci trãieºte în el, într-un timp prezent mereu actualizat:

„Ah, Pan!
Îl vãd cum îºi întinde mâna, prinde un ram
ºi-i pipãie
cu mângâieri uºoare mugurii” .(Pan)
În subtext rãmâne însã în permanenþã conºtiinþa modernitãþii,

a atitudinii deliberat recuperatoare. Esteticianul Alexandru Cãlinescu
vorbeºte despre douã modernitãþi: una pozitivistã a ºtiinþei, tehnicii ºi
bunãstãrii ºi alta culturalã, a formelor ideologice ºi artistice, de multe
ori opusã celei dintâi. Sentimentul tragic al morþii spirituale din „Paradis
în destrãmare”, opþiunea pentru cunoaºterea lucifericã din arta poeticã
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” pornesc tocmai din
conºtientizarea acestei rupturi a lumii moderne.

Când inocenþa copilãriei ºi puritatea colindei se întâlnesc,
sufletul ar putea regãsi vârsta de aur , cu o ingenuã sfinþenie. Dar în
„Colinda” dedicatã lui Dorli, tonaliatea inspiratã de versificaþia folcloricã
aparþine , de fapt, unui discurs ludic în care sacrul este adus la dimensiuni
umane, ceea ce ar putea aminti de o viziune similarã a lui Tudor Arghezi:

„Iosif cercul de pe cap
în cuier ºi l-a lãsat
ºi a plecat unde a plecat
ca sã-l latre cânii în sat.
Noaptea-i neagrã, ceasul-i lung,
Stã mãicuþa lângã prunc.
Sã le þie de urât
Înger nalt s-a coborât.”
O poezie liricã intitulatã „Psalm” duce de asemenea cu gândul

la „poetul psalmilor” – Tudor Arghezi. Cu o atitudine mai puþin
îndârjitã decât eul arghezian, aici rugãtorul exprimã acelaºi sentiment
al singurãtãþii ºi nevoia de a vorbi cu Dumnezeu în chip explicit. Însã
finalul constã în abandoanarea de sine în sânul unei Divinitãþi
omniprezente:

„În mijlocul tãu mã dezbrac.
Mã dezbrac de trup
ca de o hainã ce o laºi în drum.”
Tema corespondenþelor subtile dintre viaþã ºi operã rãmâne

inepuizabilã. Nu este o clarificare, ci o adâncire în mister, în spirit
blagian. În formã „matematicã”, experienþa vârstelor se cristalizeazã în
poemul „Trei feþe”. Celor trei ipostaze umane le corespund trei valori.
Acestea existã la orice vârstã, incluse în universuri diferite, dar ºi
comunicante. Asocierile: copilul – jocul, tânãrul – iubirea, bãtrânul –
înþelepciunea sintetizeazã la maximum dominantele din
psihologia vârstelor:

„Copilul râde:
Înþelepciunea ºi iubirea mea e jocul!
Tânãrul cântã:
Jocul ºi înþelepciunea mea-i iubirea!
Bãtrânul tace:
Iubirea ºi jocul meu e înþelepciunea!”.

Lucian Blaga – o biografie a eului

Camelia-Daniela BOBARU
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„Dacã cititorul nu existã, acest testament nu e decât
cernealã ºi hârtie”

Fire de emoþie mi se preling printre straturi de suflet.
Simt o neliniºte apãsãtoare, ºi încet, îmi croºetez memoriile,
aºezându-le pe aþã pescãreascã. Privesc atent vaporul... îmi pare
un cãlãtor obosit, jumãtate fantomã, jumãtate zeu. Cu paºi
tremurânzi, pãºesc pe puntea îngheþatã, privind cu dorul din
suflet apa... fiecare por respirã candoarea ºi delicateþea
momentului. Motorul a pornit, lãsând în urmã doar pulbere de
cãldurã, paºi palimpsest de abur. Fiecare razã de amurg simte un
destin, un alt basm, aceeaºi existenþã. Din depãrtãri aud cum se
difuzã în romburi de liniºte, cântul pescãruºilor. Vântul îmi alinã
cu fine fulguiri pomeþii, aºa cum obiºnuia cândva sã facã ºi-mi
pare cã aerul apusului valseazã pe buzele mele crãpate... ridic
uºor mâna, sã simt cum Dunãrea pulseazã-n atmosferã un fior ºi
ºtiu cã degetele mele vor pãstra mereu urmele surâsului cu care
am atins norii...

- Bun-venit la bord! strigã o voce cunoscutã din
comandã, ieºind sã mã îmbrãþiºeze, ºi ce dor îmi era de-o astfel
de îmbrãþiºare...

- Mulþumesc, tatã! Nu ne-am mai vãzut de ceva vreme,
nu? Cât mã bucur cã m-ai luat în acest voiaj! Chiar îmi lipsea
Dunãrea... cãci n-am mai mers cu vaporul tatãlui meu de
aproape 10 ani.

- Haide, sã-þi arãt camera în care vei sta! îmi spuse tata
entuziasmat, apucându-mã drãgãstos de umeri.

Am coborât împreunã scãrile ºi apoi, intrând pe o uºã
masivã, din metal vopsit alb, am ajuns într-un hol pãtrat, ºi mai
apoi în camera Comandantului. O camerã mare, cu pereþii într-o
nuanþã ºtearsã de gri, cu un pat mare din lemn de un maro
închis, ºi-o canapea verde crud, o camerã ce pãstreazã
ca-ntr-un cufãr cu poveºti fermecate, amintirea copilãriei mele.
M-am lãsat uºor în pat ºi am deschis veioza sub forma de emisferã
din perete... totul în jurul meu mirosea a copilãrie - mobila,
lenjeria, florile uscate pe care le-am adus aici când aveam 5 ani-
totul. M-am uitat pe fereastra micã ºi dreptunghiularã ºi mi-am
dat seama cã ne miºcãm agale printre valuri... aproape cã uitasem
aceastã senzaþie bizarã... Mi-am aºezat cu grijã pozele pe birou
ºi hainele în dulapul cu parfum de nuc. Am mai privit o datã
portul, oraºul... simþeam cum mã detaºam încet de o lume ciudatã,
în care eu nu mã potrivesc decorului. Acum mã perindam printre
valuri, printre gânduri, printre ºoapte uitate de timp în aceastã
curgere tumultoasã a vieþii... Dunãrea... uneori îmi imaginez cã
susurul ei mã cheamã... mã cheamã… sã-mi vorbeascã, sã-mi
împãrtãºeascã din tainele lumii. Dar sunt doar vise ascunse
printre frunze de lotus ºi papirus.

Ieºind din camerã, am urcat uºor scãrile ºi m-am dus pe
punte sã miros apusul. Soarele îºi cobora uºor aura peste Portul
Mineralier... o ultimã strigare de luminã, o razã pâlpâitoare de
speranþã ºi totul se îmbracã într-un întuneric misterios. Din
sângele crepusculului, am aprins candelabrele stelelor, ºi luna,
ca pe-o sticluþã de ulei parfumat. M-am rezemat încet de
balustradã ºi pe tâmplele albe ale Dunãrii mi-am scris numele, ca
un memoriu al existenþei mele aici ºi acum.

- Crezi în destin? mã întreabã un bãrbat bãtrân cu pãrul
ºi barba ninse de anii efemeri, ce apãruse din senin lângã mine
- e probabil un coleg, am gândit eu

- Nu ºtiu. Depinde...„Destin’’ este un termen cu multe
înþelesuri... i-am rãspuns eu.

- Destinul este ceva abstract, ai dreptate. Dar el poate
fi scris cu cernealã invizibilã pe petalele unei flori, sau poate pe
apã, ca un gând aruncat în cenuºã... El existã. Este acolo, tatuat
cu lacrimi divine, printre constelaþii ºi nori. Uneori destinul este
ca o cometã, ºi nu-i poþi vedea decât coada strãlucitoare,
încununatã cu pietre preþioase, purtând însã în rocã, inima vieþii.
Viaþa, este atât de frumoasã, de tragicã, nebunã, uneori aproape
sinistru de magicã. Viaþa nu se referã la cât de mult respirãm
într-o secundã, ci la momentele în care pur si simplu þi se taie
respiraþia. Vezi tu, la fiecare împletire de gene, la fiecare
îmbrãþiºare de iriºi timpul naºte o amintire, iar „amintirea
întâmplãrilor mele vine din viitor, nu din trecut”...

Ce persoanã bizarã, gândesc eu. Mã întorc uºor cu
chipul spre el... dar nu mai era... parcã a dispãrut din senin,
lãsând în urmã doar un mare semn al întrebãrii... un clarvãzãtor
pe vaporul tatãlui meu, cine ar fi crezut? Deodatã am realizat cã
afarã se lãsase destul de frig, iar pielea mea cãpãtase deja un
aspect vineþiu. Am intrat în comandã, sã-i spun noapte bunã
tatãlui meu - care urma sã conducã toatã noaptea - ºi apoi am
coborât din nou în camera mea. Ciudat este cã nu mã simt
obositã... ci am un chef nebun sã citesc. Mã uit la grãmãjoara de
cãrþi de pe noptiera lãcuitã: „Mituri ªi Legende Acvatice” suna
destul de interesant. Hmm... privirea mea se plimbã încet peste
coperta învechitã, ºtearsã pe la colþuri de luminã, peste fiecare
literã în a cãrei umbrã se adânceºte un mister. Fiecare fiinþã e
oare doar un produs al imaginaþiei, sau e mai mult de atât? E un
fruct al viselor, sau e ceva real? Degetele mele pipãie fiecare colþ
de hârtie, fiecare picturã în nuanþe de turcoaz ºi verde marin.
Ochii mi se opresc însã cu mirare asupra unei fãpturi dunãrene,
cu o denumire ciudatã: Umbra de Apã.

Pentru o clipã, singura imagine ce îmi vine în minte
este aceea a bãrbatului de pe punte care îmi vorbea despre
destin. Uneori, imaginaþia mea traverseazã limite inimaginabile,
ºi acum cel mai probabil este din cauza oboselii, aºa cã mã
întind pe canapeaua vernil, adâncindu-mi faþa în perna albã,
inspirându-i parfumul, lãsându-mi pradã somnului ºi trupul,
ºi gândul...

Ajutor!!! Nu mai pot respira... Apa îmi aluneca uºor pe
nãri... vãd cum razele soarelui se îndepãrteazã uºor, cum alunec
din braþele vieþii... Deodatã, mã ridic în picioare, ameþitã ºi
speriatã, simþindu-mi capul prins într-un vârtej cu strãluciri
multicolore. Doamne, ce coºmar! Dar, “nimic nu-i bun sau rãu în
sine! Totul depinde de gândirea noastrã”, nu? îmi spun eu cu
voce tare. Rãsãritul îmi bate în geam. Ce dor îmi era sã mã trezesc
aici, sã urc sus pe punte, sã privesc sãrutul dintre noapte ºi zi,
ºi sã iau micul-dejun în comandã vorbind cu tata pe tot felul de
subiecte-nonsens legate de marinãrie.

Dimineaþa îºi aratã strãlucirea, pe la colþuri de nori, iar
eu amorþitã de peisajul sublim, de îngemãnarea dintre aburul
dimineþii ºi melodia fredonatã de valuri, mã preling pe marginea
secundei. Uneori, parcã aud Dunãrea cântând; doar cã e un
cântec trist, ca plânsul unei viori aruncate în flãcãri...

- Buna Dimineaþa! îmi ºopteºte bãrbatul bãtrân de asearã.
- Buna Dimineaþa! îi rãspund eu veselã, deºi credeam cã

bãtrânul din noapte, cartea de asearã ºi Fantomele de apã, au
fãcut parte din vis. Asearã mi-a, trecut prin minte cã aþi putea fi
o fiinþã legendarã, citisem ceva, ºi am crezut cã aþi putea fi un
amestec bizar de profund ºi stângãcie, de magic ºi ireal, ca o
Umbrã de Apã... ce ciudat!

- Nu este ciudat deloc... mã gândeam cã pot avea încredere
în tine ºi sã-þi împãrtãºesc un secret. Chiar sunt o Umbrã
de Apã!
Asta ar fi imposibil! Imaginaþia mea chiar nu are limite!

Pleoapa Destinului Alina BOCÃNEALÃ

Premiul Revistei Dunãrea de Jos la Concursul
“Scriitori de ieri, de azi, de mâine”, 28 iunie 2009

continuare în pag. 50
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ªtiu, niºte pagini tot vor rãmâne
nescrise…Te-aºteaptã pe Tine sã le umpli cu fapte,
nu numai cu vise!

Viziune
Se fãcea cã luasem neantul
de la început
sã vãd unde ºi de ce am greºit

Se fãcea cã piatra curgea
ºi tãcerea-mpietrea
peste mirarea mea…
cã lumina curgea
dinspre mine spre ea…

Se fãcea cã Totul era
pe când Nimicul încã trãia
 în veºnicia lui
ºi-a Mea…

Însingurare
Ce ºtiþi voi despre singurãtatea mea
tãcutã-n cuvinte…
rãsãditã-n uitare…
e o mare revãrsândã din mine
în alte izvoare…

Se pare c-am fost
când s-a zis Fiat Lux
în întunericul ce brusc mã nãºtea
peste lumina ce mã gândea…

Se pare c-am fost
                  cã sunt
                        ºi voi fi
în Cuvântul ce, Doamne,
nici Tu n-ai sã-l ºtii…

Vecernie
Când calc desculþ
prin roua aprinsã de soare
în iarbã se face tãcere…
Calc pe tãcere…
ºi-o simt cum mã doare…

O, Doamne, vino ºi Tu cu Mine
în iadul sfânt ce l-ai uitat
ºi Îþi va fi cu mult mai bine
decât atât de-nsingurat
în hãul în care mi te-ai exilat…

Sã  pot
Sã pot aº face þãndãri infinitul
ºi-aº face Altul de la început
Aº face totul sã simtã ºi sã doarã
sfârºitul sã fie doar veºnic început
Aº face Clipa veºnicie
ºi fericirea reginã peste tot
Ca nimeni rob sã nu mai fie
în raiul unui Dumnezeu despot…

ªi infinit ºi ancestral
o, Doamne, Te-aº mai ierta odatã
cã ne-ai greºit fatal…

Valeriu CÂMPEANU Mihai Sultana VICOL

Recviem
Singur, singur doar cu moartea
îmi petrec singurãtatea

Despre cei ce-mi dau otrava
ca pe un leac de sãnãtate
moartea tainic îmi ºopteºte
cine sunt ºi ce-i aºteaptã…

Singur, singur doar cu moartea
Sângerând mi-acopãr gura
Cã tãcerea gurii ei.

Singur, singur doar cu moartea
îmi petrec singurãtatea.

Moarte
Moarte,
oglindeºte-þi chipul
în ochii mei sã-þi vãd
ochii lãcrimând
de durere.

Psalm
                 plânsului, Cezar Ivãnescu
Îmblânzeºte-þi moarte chipul
ºi însenineazã-þi fruntea
Lângã tine-i cel pe cruce,
cel lovit de cei nemernici
care-l scuipã pe nedrept…

Sângerând cu a lui cuvinte
cel ce astãzi nu mai este
ne-a iubit pânã la moarte

Înãlþat la ceruri
lângã soarele luminã
pururi va rãmâne el

Revelaþie
Învãþa-voi eu vreodatã
ca sã tac cum tace moartea
ºi sã tulbur cu tãcerea
întunericul cumplit?

De dragoste(2)
                           Iuliei Corneanu
Femeie, floare de crin înnouratã
te învãluie lumina lacrimii mele
Tu eºti marea mea tulburatã
pe-ntinsul ei rãtãcesc
Ca ºi Ulise mã leg
de catargul trupului tãu
sã-nfrunt stihiile vrãjmaºilor priviri
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Efect de serã
Sunetul îmi este captat de cãtre urechi ºi vine, ajunge în cap,

poate ºi în creier, în gât, în braþe, poate ºi în inimã.
Lumina se reflectã de o carte, nu conteazã de ce se reflectã,

acum s-a întâmplat sã fie coperta unei cãrþi. S-a întâmplat. Multe
lucruri sunt în camerã, obiecte, sunete ºi umbre. ªi eu sunt pe acolo.
Cã sã mã uit. Mã uit uitându-mã.

Ne miºcãm ca niºte roboþei. Dirijaþi, obosiþi. Puncte în spaþiu.
Copilul – þâºti– la þintã. Cu mâna. Cu piciorul. ªi cana. ªi lingura.

Un vierme stã la cârmã.
Ce clar de neclar se vãd toate - spune omul.
ªi copilul se joacã la fel de neclar în braþele lui. Copilul e o

altã specie de om.
– Mã asculþi? Mã asculþi acum?
Se aude un zgomot  de undeva, de ceva.
– Oare mã aude?
Ceaþã. De ce este atâta ceaþã? Peste tot, în sunet, în vãz. În

cap danseazã roua.
În aer – miros de umed.
Corpurile sunt la locul lor în loc. Se miºcã pe loc. Îmi scapã.

Vor sã fugã.
Copilul vine ºi fuge. ªi doarme. ªi este în altã parte.
– Mã auzi?
Razele soarelui vin spre Pãmânt. O parte sunt absorbite de

atmosferã, o a doua sunt difuzate în toate direcþiile iar alta ajunge la
sol. Pãmântul le radiazã pânã la înveliºul gazos, unde sunt absorbite,
sau întoarse pe Pãmânt. Aud. Ceva. Ce a mai rãmas.

Petrecere
Stãteam doi copii pe iarba verde, cu o sticlã de vin furatã de

la tata.
Era noapte când ne-am pornit spre locul visãrii. Am aºteptat

sã se culce toatã lumea întâi. Erau obosiþi dupã o zi de muncã grea, de
câmp. Eu întâziam pentru cã ai mei terminaserã masa mai târziu, se
certaserã cu mâþa vreo 10 minute cã a intrat în odaia de curat ºi
zgâriase patul.

Seara plouase niþel ºi pãmântul era încã ud. Praful nu se mai
ridica. Mirosea a aer curat iar vântul sufla a ducã. Pânã la locul de
întâlnire stabilt aveam de mers vreun sfert de ceas ºi de acolo mai
faceam vreo jumãtate. Era bine, aveam sã admirãm iar ustensila cãtre
societate, cãtre oameni cultivaþi.
Ion nu ajunsese nici el de mult timp.

- Salut.
- Salut. Ai adus ce trebuia?
- Da. Sã mergem.
Tot drumul nu am vorbit decât despre viaþa la þarã ºi cea de

la oraº. Ion þinea la sat ºi la viaþa pe care o avea dar i-ar fi plãcut sã
cãlãtoreascã prin lume, sã vadã ce e pe-acolo, dar tot în sat aici s-ar fi
întors. Era doar curios, ce e dincolo. „Aºa o fi cum zice lumea, o fi mai
frumos decât satul ãsta atât de sincer ºi atât de bogat cu deal ºi apã
curgatoare, cu pãdure în care sã te duci sa culegi bureþi?”

Am ajuns. Ne-am aºezat în capul oaselor ºi am desfãcut
sticluþa aia cu licoare atât de rãcoritoare. Noapte. Se auzeau doar
broaºtele ºi câinii. Atât. ªi trenul, tare. ªi zâmbeam cu gura mare la
auzul roþilor. Trenul, albastru, furios ºi rapid, cã aºa ni se  pãrea nouã,
rapid. Acea lucrãturã a omului care face legatura între vis ºi realitate.
Drumul spre cunoaºtere.

ªi aºa cu ochii beliþi, cu sunetul roþilor în urechi vorbeam ºi
despre Dumnezeu, despre credinþa oamenilor mici, despre
autenticitatea þãranului. Despre cum o fi când om pleca, când om
fi mari.

Cu parfumul ierbii în nãri, gustul de struguri zdrobiþi, puþin
încãlziþi, pentru ca apoi sã ne rãcoreascã vântul, pierdeam noi seri spre
viaþã. Vieþuiam spre viaþã cu vis de tren.

Nicoleta ONOFREI

Palatul Versailles rãmâne simbolul puterii, luxului ºi mãreþiei
Franþei. De la pavilionul de vânãtoare al lui Ludovic al XIII-lea (1630)
la grandiosul palat din zilele noastre, Versailles strãluceºte ºi azi,
mãrturie a monarhiei absolute instaurate de Regele Soare. În timpul
domniei lui Ludovic al XVI-lea rafinamentul extrem face din Versailles
cea mai frumoasã reºedinþã regalã din toatã Europa.

Palatul Versailles are trei curþi: Curtea de Onoare, Curtea
Regalã ºi Curtea de Marmurã.

Marele apartament al regelui se aflã exact în centrul palatului
pe axa rãsãritului soarelui. Curtenii veneau aici pentru a asista la trezirea,
respectiv adormirea regelui, dupã regulile etichetei instaurate de însuºi
Ludovic al XIV-lea. Dupã o domnie de 72 de ani, Regele Soare s-a
stins chiar în aceastã camerã la 1 septembrie 1715. Patul pare mic
(oamenii care trãiau în acea epocã aveau o înãlþime medie) dar somptuos,
mãreþ, din catifea ºi brocart aurit. Apartamentul Reginei este asezat
simetric Camerei Regelui având vedere spre sud. 19 copii ai Franþei
s-au nãscut aici; doar doi au devenit regi. Regina petrecea o mare parte
a vieþii în aceastã camerã, îndeplinându-ºi funcþiile oficiale, acordând
audienþe ºi primind ambasadori. Cochet, cu draperiile trase la cãpãtâi,
patul reginei e intim ºi feminin.

În Galeria Oglinzilor rãsunã ºi azi, dacã asculþi atent cu inima
ºi cu ochii întorºi spre istorie ºi splendoare, paºii înalþilor oaspeþi ai lui
Ludovic al XIV-lea: ambasadorii ºahului persan sau ai regelui din Siam,
dogi italieni, capete încoronate sau trimiºii lor extraordinari. Sala are
73 m lungime, 10,5 m lãþime ºi 12,3 m înãlþime; mobilierul din argint,
candelabrele de cristal, perdelele din damasc alb ºi aur, cele 17 arcade
cu oglinzi reflectã lumina filtratã de 17 ferestre dând o strãlucire
efervescentã, demnã de Regele Soare, Apollonul palatului Versailles.
Tavanul pictat de Le Brun este cel mai mare ansamblu pictural care
existã în Franþa. Marea Galerie este descrisã de Madame de Sévigné ca
“frumuseþe regalã unicã în lume”.

Am coborât scãrile spre lac ºi parcã am descins în plinã
epocã solarã. Liniºtea aurie îmi cuprinde sufletul. Nerãbdãtoare sã
vãd, sã cuprind totul, nu alerg, ci mã plimb mângâiatã de reflexele
azurii ale cerului ºi apei, razele aurii ale fântânilor se reflectã în inima
mea ºi curcubeul multicolor al florilor îmi încãlzeºte privirea. Sunt
fericitã, copleºitã ºi încântatã.

Admirabil desenate de le Ntre pentru a pune în valoare
arhitectura castelului, decorate cu sculpturi, fântâni ºi boscheþi, statui
ºi vaze, grãdinile Versailles sunt un veritabil muzeu în aer liber, fiind
imaginea prin excelenþã a ceea ce numim un parc „a la française”. Un
gust unic al simetriei, o ordonare care privilegiazã aleea centralã pentru
a degaja priveliºtea, copacii cu coroanele tãiate în linie, florile
multicolore semãnate în labirinturi de verdeaþã, splendoarea grãdinilor
ne copleºeºte, redând imaginea grandioasã a uniunii omului cu natura.
O imensã oazã de verdeaþã în care nu te poþi pierde: alei, fântâni, lacuri
ºi canale, flori ºi statui, totul se împleteºte armonios spre
încântarea tuturor.

Timpul pare cã s-a oprit: pe acordurile muzicii lui Bach ce
rãsunã din difuzoare mascate în labirinturi, te plimbi alãturi de curteni
ºi doamne de onoare care aleargã pe alei râzând sau jucând un nu ºtiu
ce joc de societate. Eºti în plin veac XVII: splendoare ºi bogãþie,
grandoare ºi lux, într-un cuvânt: curtea Regelui Soare!

În lumina soarelui statuile poleite strãlucesc, doamnele de la
curte se îmbujoreazã, iar palatul rãsunã de tumultul specific
curþilor regale.

O lebãdã se oglindeºte pe luciul lacului ascunzându-ºi delicat
capul sub o aripã; graþioasã ºi mândrã, alunecã uºor din timpuri de
demult în prezentul cãlãtoriei mele, adevãrata reginã a palatului
Versailles de azi, iar noi, turiºtii, ne înclinãm în faþa mãreþiei istorice ºi
splendorii artistice a inegalabilului Versailles.

Parisul rãmâne oraºul meu de suflet, oraºul în care mã simt
acasã, oraºul pe care oricât l-aº vizita, nu m-aº sãtura sã-l colind, sã-l
admir ºi sã-l iubesc!

Versailles, clipe înscrise
pe templul timpului

Adriana GHIÞÃ
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Leii albi
mã lipesc de muºuroaie de pânzã ºi fân
înãuntru, în ascunzãtoare
unde oameni ºi cai
încearcã sã fie vãzuþi

îºi aºazã echilibrul
pe liniile palmelor trasate fin,
în opririle nefireºti
unde fericirea se desface uºor.

e prima datã când dimineþile
vin în faþa unei biserici
cu un soare tãios la ferestre
când începem sã ne vedem.

doi cai rotunzi cu pulsul agitat
pãtrunzând pe un tunel cu ziduri de nisip
unde se uitã totul. apoi un somn scurt
crupele apãsate unele într-altele
ºi tãcerea.

unde nu reuºesc sã aleg
între ultimul venit ºi ultimul plecat
între o dimineaþã cu oameni decalaþi//

cu atingerile aproape uscate.
doar cu ochi umezi, care nu mai rãspund.
apoi revin la tine
ºi nu e îndeajuns

(maºini de rãzboi
trucate în jucãrii de fier
cu pedale
ºi guri de pui deja morþi)

//ºi între hoinarii prezenþi
acolo unde tu te opreºti.
ºi soarele nu mai poate fi decât puternic,
cu oameni plecaþi
de mult

Închis
ai ajuns acolo unde nimeni nu te mai vede
ºi oamenii se aliniazã ca niºte tulpini râncede.
un viitor aproape confuz,
un nisip care ne acoperã. treptat,
ca tandreþea care nu-ºi deschide niciodatã ochii
*
aici suntem doar noi
barca asta trece fãrã oprire
un copil împinge apa,
se aºazã liniºtit în ea

Dimineþi
ziua începe în paturile calde,
odatã cu lãtratul cãþelelor

într-o creºã unde învie sunetele.
ca mirosul somnului în doi
când te mângâi pe faþã ºi lipesc acolo trãsãturile
oprite înainte de noapte

când dimineþile sunt la mine. crude.
un rut în faºe de adulþi, un somn terminal
unde începe iubirea

Varã
mâine -
mã duc sub mare. o sã simþi.
pentru cã sub apã, mii de corpuri translucide
se înfãºoarã în pãr. apoi o sã adormi
odatã cu soarele þinut în larg

în oraºul cu animale care iscodesc
pe timpul rece, pescãruºii se vor cristaliza.
într-o noapte cu ceaþã. apoi pãsãrile de metal
care ne-au scrijelit cuibul ruginit
se vor împerechea. nici o trezire nu va fi bruscã

apa va clipoci mai întâi surd, apoi se va revãrsa
din douã în douã nopþi. pisici de mare vor înainta
în umbrã. vor chema ursitoarele ºi copiii.
ghearele lor ne vor sfâºia trupurile de ciment
ºi coridoarele subterane.

când nu poþi sã te trezeºti, ele se vor adânci ºi mai mult.
vor construi la rafalele de vânt puternic
pielea. o vor dezlipi.  ºi în prima zi, 
când pãsãri de metal vor sta pe marginea drumului 
frigul ºi teama vor ieºi la suprafaþã.

Mare
pielea ni se atinge ºi
nu avem nevoie de luminã.
ea se înfãºoarã în adânc. o vedem când  se retrage ºi
curenþii
devin din ce în ce mai reci. în spatele nostru, unde se
întind
dârele de corpuri ca burþile de mamifere ieºite
la suprafaþã.

când auzim fiecare înaintare
ne lipim corpurile ºi ele se deschid. zbaterea lor ne
transformã în douã
ape pe care încercãm sã le oprim.
apoi purtãm crestãturile lor
câteva zile, pânã dispãrem.
când deschidem ochii
suntem îngropaþi într-un nisip negru
ca un corp în care nu mai avem curajul sã înaintãm

îl despicãm cu palmele, ºi pielea lui se revarsã

Andra ROTARU
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“Semne dintr-un trunchi de cuvânt”.

Amãgire
De ieri
Mi-a rãmas pe retinã
O lume plinã
De promisiuni
Cãrãri bãtãtorite
Fãrã vinã
ªi lacrimi
De alte dimenisiuni
Umbra-mi poartã picã...

Ca pe-o hainã
Ce-o mai port
Vremea o urcã
ªi-o ridicã ºi-mi decolteazã umbra în
Dreptul inimii...
Amãgit
De-o bârfã
O suport

Creaþia
Poemele
Acelea fãrã formã
Goale
Scrise
Pe întuneric
N-au mai avut trecere
Abia când s-a fãcut
Luminã
Am scris altele
Dându-le o altã
Formã
Am prins curaj
Întorcând pe toate feþele
Cuvântul
Iar dacã a fost cazul
L-am despãrþit
În silabe – în iarãºi nocturne
Lumini de veghe – în
Praguri de lumi – trecând cu pas greu prin
Inima Literei

Iatã primul poem

Deschid un ochi ca sã intru în el
Sã nu ai alþi poeþi înafarã de mine
Atunci când între da ºi nu
Omul se numeºte împotrivire
Între rãgaz ºi dezamãgire
Omul poartã pe chip
Semnul punctului prãbuºit în el însuºi
Între speranþã ºi deznãdejde
Omul poartã pe chip ºi în gurã
Un miros de cadavru trucat
Undeva se aratã o frunzã ce cade
Altundeva se aratã o femeie nãscând
Un nor alb pe un cer de catran
Ninge din când în când
ªi pãmântul se acoperã cu zãpezi carnivore
Umblã din când în când stelele printre noi
Atunci îngerii devin canibali
Iar noi barbarii devenim îngeri
Din când în când mã dilat
Devin fãrã margini
Fãrã contur
ªi-atunci mã clatin
Cãci nu mai am
Nici mâini
Nici picioare
De care sã mã sprijin
Cad prãbuºindu-mã-n mine însumi
Din mine însumi
Ca ºi cum aº cãdea nãscându-mã
Dintr-o lume a tuturor
Într-o lume a nimãnui
Singur ºi de neînþeles
Orb ºi de nepriceput
Deschid un ochi ca sã intru în el
Dar el nu mã primeºte la sine
Decât împreunã cu tot universul
Ar fi trebuit sã mã nasc
Univers ca sã îl pot învinge
El mã vede mereu
Numai eu nu pot sã îl vãd niciodatã
Ce vãd eu
Eu nu pot sã vãd decât ce primesc de la el
Ce îmi aruncã el mie
Câte ceva din ceea ce s-a vãzut
Câte ceva din ceea ce vede
Câte ceva din ceea ce vom vedea
Bucãþi de lunã
Hãlci de-ntuneric
Mãri ºi þãrmuri luminã
ªi lut
ªi-un strigãt isteric
Mãºti ºi oameni
Oameni ºi vid
Senzaþii îngeri nãluci
ªi gunoaie din care ies clãbuci
Flori ºi grãdini beþivi crâºme soldaþi
Bordeluri în care femeile se ...
ªi bãrbaþi – nu se mai ...ºi nu
Sunt

Aurel POP
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Elena Maria STARA

Am rãmas suspendaþi pe raftul de sus al câmpiei. În
picioarele noastre: lunca Siretului. O imensã scenã a naturii.
Distanþa induce o ciudatã viziune tablourilor naturale estompând
multe detalii, stimulând imaginaþia. Urmãreºti cu ochii denºi acea
întinsã nemiºcare bãnuind nu ºtiu ce lucruri ascunse ºi rãmâi
surprins cã prin toatã esplanada nu se întâmplã nimic. Nici chiar
pe zvonurile murmurate, abia perceptibile strecurate de vânt nu
te poþi baza.

Rãul luceºte ca o ºtachetã argintie sub soarele luxuriant.
Colþuri nãpãdite de verdeaþã îl însoþeau pânã hãt undeva departe
pierzându-se în celestul deschis al albastrului…

Apa plutea peste aer. Cerul o trãgea ca pe o mantie
dezvelind malurile umbrite din loc în loc de sãlcii. Ca niºte gheburi
despletite cu genunchii îndoiþi îºi udau întristãrile. O limbã mare
de pãmânt nisipos ca o pleoapã smulsã pãtrundea în cursul
râului îngustându-l. Împãrþitã în douã ºuvoaie apa curge mai
împinsã ºi învolburatã.

În stânga malului un reper în plasa ochiului.
O îngrãmãdire de tulpini ºi ramuri, pâlcul verde al arinilor. O
ultimã fotografie încremenitã între filele albumului.

Alergãm la vale cu acea vibraþie delicioasã de gol
senzual car îþi taie rãsuflarea. Tãlpile goale apasã cu plãcere
nisipul reavãn. La capãtul coborâºului ne aºteaptã apa cu
rãcoarea ei.

Un grup de bãietani ºi câteva puºtoaice în costume de
baie într-o zarvã plinã de gesturi zbânþuite, mai în glumã mai în
serios se distrau trãgând din veninul ierbii aprinse scoþând
rotocoale de fum pe nasurile lor abia în formare. Am aºteptat sã
se îndepãrteze. Eram nerãbdãtoare sã plonjez în undele limpezi
ºi reci.

Privirea mi-a alunecat pe trupul lui viguros ºi bine
bronzat.

Între mine ºi Paladion încerca sã se ridice o stânjenealã
datã de o imitaþie cu care nu ne întâlnisem pânã acum. Respirând
în acelaºi ritm, pândindu-ne pe sub pleoapele întredeschise
aºtepta fiecare ca celãlalt sã se dezbrace mai întâi.

Privirea mea se lipeºte de privirea lui. Am izbucnit
într-un râs ºãgalnic ca doi prieteni teribili.

Pâlcul verde fremãta uºor chemându-ne. Eram singuri
doar noi, pãduricea ºi apa clipocind la vale. Nu fãrã jenã am
lãsat sã-mi cadã ºorþul ºi mi-am smuls bluziþa. Ruºinatã am rãmas
cu capul plecat fãrã sã-mi privesc trupul dezgolit.

Razele dese ale soarelui scãpãtau poezia prin frunziºul
dantelat al aripilor. O liniºte pogora din cer conspirând cu ei,
acordându-ne o melancolie blândã. Paladion s-a furiºat în spatele
meu. Degetele lui cu perniþe ca de catifea îmi alintau epiderma
finã a umerilor. De-acolo din locul acela cald simþeam
fiori. Speriatã sã nu-mi trãdez emoþia am început sã fug
îndemnându-l parcã sã mã prindã. O piedicã, doar o glumã m-a
rãsturnat pe o moviliþã de nisip. O greutate caldã ºi plãcutã îmi
zdrobea trupul. Pulpele lui împletite cu ale mele vibrau ca ºi
corzile unei viori. Braþe puternice mã strângeau trecând prin
mine. Inimile noastre adolescente zvâcneau nebune de
neprevãzut. Buzele se cãutau trupurile se frãmântau pline de
vitalitate ºi de rezonanþe lãuntrice disperate cã nu-ºi gãsesc

lãcaºurile. O pocniturã uºoarã. Sânii mici ºi tari au þâºnit speriaþi
ºi fericiþi din încorsetarea strâmtã a sutienului. Un alt locaº viu
ºi-au gãsit în palma lui mare. Plãcere sfâºietoare.

Apãsarea grea ºi tare se chinuia sã strãpungã pânza
slipului, pânzã ce se opunea cu atâta îndârjire fericirii noastre.
Mâna lui ºerpuia de-a lungul pântecului opintindu-se fãrã
victorie în slipul meu strâns pe corp, bine ancorat în cei ºapte
nãsturaºi metalici înºiraþi ca niºte ostaºi de pazã. Trupul
înfierbântat de zvâcnetul tãcut al   sângelui, într-un moment de
luciditate s-a trezit gol ºi pustiit din indecenþa sa în putere încã
sã-ºi mai apere fecioria. Cu o încordare supraomeneascã m-am
desprins din încleºtarea mutã a cãrnii, rostogolindu-mã într-o
învãlmãºealã de nisip ºi ierburi.

Spaima, apoi repulsie pentru tot ceea ce se întâmplase
ºi „nu se întâmplase” îmi îngheþase inima. Într-o clipã de
zãpãcealã voluptoasã „îmi pierdusem capul” ºi era sã-mi dãruiesc
trupul acestui bãiat rezervat ºi tãcut cu zâmbetul timid ºi ochii
tandri dar atât de pãtimaº profanând o dragoste curatã bizuitã
pe afecþiune. Sufletul?...Oh…parcã mã aflam la marginea lumii.
Prietenia, încrederea ºi inocenþa noastrã se fãrâmaserã. Simþisem
putere nu agresiune. El nu trebuia sã facã „asta”. Eu nu puteam
sã mã lepãd aºa dintr-o datã de copilãrie, când nu ºtiam cu
adevãrat ce este dragostea cu venirile ei secrete „dincolo de
hotarele sufletului”.

Acum eram o fetiþã dezamãgitã, transformatã brusc
într-o adultã simþindu-se câteva clipe femeie?...cuprinsã de
dorinþa trupeascã?!...cu un gest agitat de teamã îmi pipãi slipul.
Intact se afla la locul lui cu toþi cei ºapte nãsturaºi pavãzã.
Sutienul atârna jalnic rãsucit într-o bretea. Cu mâinile tremurânde
am reuºit sã-mi leg breteluþa desprinsã ºi sã-mi acopãr pieptul
gol. Nu voiam sã las nici arinilor ruºinea de a-mi vedea sânii goi
înfioraþi de mângâierile lui.

Mã scutur. Steluþe de nisip se desprind cu scâncet
metalic, ºtergând de pe piele frumuseþea crudã a urmelor. Îmi
netezesc ºuviþele de pãr ciufulit. În spaima mea uitasem cu
desãvârºire de Paladion.

Prãvãlit cu faþa la pãmânt se zguduia fãrã sã se audã
un icnet.

Purtam ºi eu o fãrâmã de vinã. Nu mã puteam preface
cã nu l-am strâns niciodatã în braþe. Nu eram supãratã cu adevãrat.

Continuam sã-mi pãstrez iubirea lipitã cu un strop de
sânge de sufletul meu.

L-am atins uºor. Ochii umezi ºi rugãtori s-au ridicat
spre mine.

- Maia nu am vrut sã-þi fac nici un rãu. Te iubesc prea
mult. Te rog iartã-mã. Am nevoie de iertarea ta, acum.

Un sentiment de vinovãþie nu-i dãdea pace.
O strângere magicã de mânã e semnul meu de iertare.

Un zâmbet i-a încolþit pe buzele strânse, zâmbet ce exprima
bucuria împãcãrii.

Amândoi ne simþeam ca dupã o furtunã anticã, biciuiþi
de trãznete ºi fulgere, scãldaþi în ploaia fierbinte a lacrimilor,
curaþi ºi caºti ca mai înainte.

O teamã respectoasã ne impusese tãcerea, îndepãrtând
dezamãgirea…

În pãduricea complice  nu se auzeau decât murmurul
apei ºi paºii noºtri ca niºte sãlbãticiuni superioare ce se risipeau
prin foºnetul arinilor.

Pâlcul verde
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Constantin TÃNASE

NECONTENITA  REPETARE (V)

„Blajina doamnã Cecilia”, îºi amintea Pompiliu Acatrinei
unul dintre gândurile sale de dinainte de a privi prin uºa
întredeschisã în acea încãpere cu inscripþia „Executive
Manager”. Îºi amintea, de asemenea, de parcã ar fi fost aievea,
vocea omului de la recepþie: „Un rãtãcit, domnule!” ªi alte
gânduri sau imagini îi nãvãleau cu frenezie în memorie pe mãsurã
ce, pãºind pe un tãpºan verde (aºa i se pãrea atunci), se apropia
de casa copilãriei, tinereþii ºi maturitãþii sale. O casã la marginea
acelei neînchipuite frumuseþi pe care ar fi zis cã o ºtia de când
lumea, dar nu era sigur cã fusese a lui ºi nici mãcar dacã existase
vreodatã. Se apropia cu paºi hotãrâþi, ca ºi când ar fi fost aºteptat,
ori ar fi avut de îndeplinit o îndatorire importantã, iar el era decis
sã nu întârzie la întâlnire ºi sã-ºi onoreze datoria pânã la capãt.

Cu toate acestea, o tristeþe sau pãrere de rãu se furiºa uºor
pe lângã ceea ce ar fi trebuit sã fie bucuria revenirii acasã ºi
faptul în sine a început sã-l preocupe mai mult decât trãdarea
doamnei Cecilia sau impostura acuzatorilor. „ªi pentru cã veni
vorba”,  îºi spuse, „Nu mã surprinde ºi nu mã mirã purtarea
lor. Nu sunt singurii ºi, din nefericire, nici ultimii robiþi acestor
pãcate. E o ... ca sã zic aºa ...” ºi trecu, vãdind nechibzuinþã,
peste ideea cã necontenit se repetã totul ºi aproape nimic nu
este nou. „Nu vãd, totuºi...”, a reluat dupã sistarea succintei
înºiruiri a celor veºnic repetabile, „... logica înscenãrii ºi nici
profitul aºteptat sau urmãrit de cei implicaþi în povestea al
cãrei sfârºit nu-l pot întrezãri”.

Fireºte cã, aºa cum era de aºteptat, în toiul unor asemenea
reflecþii îi apãrea înfãþiºarea insului al cãrui chip încã nu reuºise
a-l distinge, întrerupându-i cursul cugetãrii cu felurite sfaturi ºi
îndemnuri greu de urmat. Bunãoarã, i se sugera, ca ºi altãdatã,
sã se consacre desluºirii situaþiei bãtrânului jefuit în staþia de
tramvai. Ca într-un vis cu durata mai scurtã de un minut, Pompiliu
compãrea dinaintea unui fel de juriu sau complet de judecatã,
sau ceva ce oamenii au fãcut de nenumãrate ori pentru a scãpa
de apãsarea propriilor patimi, însã lui îi scãpa denumirea acelei
puteri care, pânã la urmã, poate cã nici nu conþinea întreaga
semnificaþie a ceea ce voia sã reprezinte. Îºi amintea, totuºi, cã i
se supunea cu resemnarea celui înfrânt de propriile slãbiciuni.

Era, aºadar, în faþa acelei cârmuiri sau tãrii ºi se strãduia din
rãsputeri sã se disculpe. I se reproºa nepãsarea ºi lenea din
ultima vreme, când nu ar fi trebuit sã aibã liniºte ºtiind prea bine
cã un semen suferea silnicia, nãpasta, violenþa din parte acelor
fãrã de lege ºi Dumnezeu ... Mai mult, el însuºi lovit cu aroganþã
de cei ce se cred mai presus de orice poruncã sau învãþãturã,
s-a ascuns în spatele a ceea ce comoditatea oamenilor a zvonit
cã ar fi o trecere de aici dincolo ºi înapoi, fapt ce, chipurile,
s-ar repeta necontenit de la facerea lumii încoace.

Apãrãri ºi argumente avea cu nemiluita. Aºijderea – elocinþã
sau elocvenþã. Numai cã atunci când a trebuit sã rosteascã
adevãrurile cu care spera sã-ºi convingã judecãtorii, individul
cu figura nevãzutã s-a îndoit de ºale ºi a cãzut în genunchi. „Ce
este adevãrul?” pãrea sã se audã pe sub arcadele sau bolþile
nevãzutului tribunal, iar el nu a mai putut sã spunã nimic.

Drumul spre casa copilãriei, tinereþii ºi maturitãþii, care nu
fusese niciodatã a lui ºi nu ºtia dacã existase cu adevãrat, se
apropia de sfârºit. Casa bãtrâneascã acoperitã cu stuf, cu prispe
ºi bãgeac din lut ºi bolovani se vedea în toatã splendoarea ei.

Era cât pe ce sã se culce pe acea aripã de amintire când o
smuciturã, ori ceva asemãnãtor, îl trase în sus pe insul a cãrui
figurã nu o putuse vedea pânã atunci ºi îl aduse la marginea
patului sãu ... „Pat?!” Se afla întins pe un pat ... ºi încã unul de
spital. Chipul insului s-a limpezit dintr-o datã ºi l-a recunoscut
pe Aristide Catone. „Ari !” a ºoptit. „Ce cauþi aici, prietene?”
„Ce caut?” se mirã Ari privind agitat în toate pãrþile. „Am venit
sã te salvez, nenorocitule! Au aflat ºi unii ºi alþii cã eºti aici. Aºa
cã trebuie sã schimbãm locul.” „ªi unii ºi alþii? Despre cine
vorbeºti?” „N-avem timp de pierdut. Fã un efort ºi hai s-o tulim
cât mai repede. Am pregãtit totul, numai cã aº vrea sã te grãbeºti
ºi tu.”

A dat sã se ridice ºi a simþit durerea din ceafã ca pe un
junghi. Picioarele i se pãreau ca de plumb ºi cu greu a reuºit sã
treacã din pat într-un cãrucior pentru invalizi. Ari l-a împins pe
un coridor pânã la lift, au coborât la subsol ºi l-a întins pe
bancheta unui Logan. „Unde mã duci, Ari?” „Taci! Ai sã vezi!
Aici nu se mai putea rãmâne sub nici o formã”. Ari a urcat la
volan ºi a demarat. Dupã vreo cinci minute a început a-i povesti
cã, datoritã neglijenþei lui, atât poliþia cât ºi gaºca hoþului de
buzunare au aflat unde l-a ascuns dupã incident ºi, se înþelege
cã au pornit sã-l caute, fiecare cu alte intenþii. Noroc de un
student de-al sãu, cu relaþii în ambele tabere, care l-a prevenit la
timp. Ari vorbea cu sufletul la gurã întrerupând relatarea, la
scurte intervale, pentru a rãspunde la telefonul mobil. Dupã o
asemenea întrerupere i-a spus lui Pompiliu cã medicul de la clinica
pe care tocmai o pãrãsiserã, i-a transmis cã interlopii au ajuns
acolo imediat dupã plecarea lor, dar n-au avut timp sã stea la
discuþii întrucât a venit ºi poliþia.

„Nu mai înþeleg nimic”, s-a plâns Pompiliu. „ªtiu. Tu o þii
pe a ta ºi aº vrea sã te cred ... ºi chiar te cred, într-o anumitã
mãsurã. Altfel n-aº fi aici punându-mi pielea la saramurã”. Din
poziþia incomodã creatã de Ari când l-a aruncat pe banchetã ca
pe un sac, ºi-a putut da seama cã alergau undeva în afara oraºului.
Ca sã-l liniºteascã, Ari i-a spus cã îl duce la casa de vacanþã a
unui medic de la spitalul de urgenþã. „Cel mai bun neurolog.
Specialist, nu glumã. Sã nu uitãm cã ai primit o loviturã la cap.”
„În ceafã.” „Hai, cã eºti simpatic. Doctorul e om de caracter,
discret ºi ... l-am motivat corespunzãtor. A tratat personalitãþi de
seamã, de fiecare datã cu succes. Aºa cã, nu trebuie sã-þi faci
griji din punctul ãsta de vedere”. „Eu nu sunt personalitate de
seamã ºi s-ar putea sã nu aibã succes”. „Taci, mã. Ce te-a apucat?”
„Ziceam ºi eu”. „Sã nu mai zici prostii”. „Bine, Ari! Îþi mulþumesc”.
„Aºa da. E altceva. Pentru asta sunt prietenii”.

Pompiliu îi asculta balivernele cum a fãcut mereu. De data
asta însã, a vrut sã ºtie ce s-a întâmplat, mai bine zis care era
varianta lui Ari, indiferent câþi erau de aceiaºi pãrere cu el.

„Iar începi?” se oþãrâ Ari. „Totul mergea aproape perfect,
cu excepþia prostiilor ce le tot îndrugi despre ... ºtii tu mai bine.
I-am spus specialistului ºi chestia asta. Nu-i cine ºtie ce, un fel
de revenire dupã o amnezie trecãtoare, vindecabilã, dar trebuie
sã pui ºi tu umãrul ...” „Ari! Te rog sã-mi spui adevãrul!” Tonul
rãstit folosit de Pompiliu cât ºi ascendentul pe care l-a avut
totdeauna în prietenia lor, l-au determinat pe Ari sã-i înºire din
nou derularea întâmplãrii.

Nici vorbã de vreo absenþã din oraºul lor drag ºi iubit, cu
atât mai puþin pe o perioadã de trei ani. Nu s-au scurs decât zece
zile, timp petrecut la spital ºi la clinica de la care tocmai au spãlat
putina spre a nu-l înºfãca poliþia sau, mai grav, interlopii. „Dacã
anchetatorii ar fi gãsit un bãtrân despre care susþii cu tãrie cã
l-a jefuit victima ...” „Încurci lucrurile, Ari. Bãtrânul a fost
victimã ...” „A fost, dar nu prea este, pentru cã nimeni n-a dat de
el. Cine e, unde e, de ce se ascunde? Am tocmit un detectiv
(continuare în pag. 35)
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Ioan TODERIÞÃ
despre “O antologie a literaturii

gãlãþene contemporane”

Constantin Doca-Trincu

Moto : E dat acestui trist
norod ºi oul sterp ca de mâncare

(oul dogmatic – Ion Barbu)

Cuvintele ce se avântã în
lirã uitã uneori de sunet, ignorã
chiar portativul strunelor ei,
fãcându-ºi glorie propriul
lor duh.

Sã nu lãsãm, amãrãciunea, durerea, frustrarea, loc
sã-ºi facã ºi izbândã în, din cuvânt! El este înºelãtor când
aspiri la veridic ºi prea frumos de (ne)adevãrat când
minciuna întrebuinþãrii lui estetice devine act reflex.

Poezia profesorului de istorie Constantin Doca-
Trincu „suferã” din plin de etnic, de evenimente naturale
ºi sociale didactic arhivate în timp diurn ºi spaþii telurice,
dar ºi de principiile „cuvântului” expus de mine mai sus.

A scris douã volume de poezie Muguri de rouã
ed. Phoebus, Galaþi, 2004 ºi Vlãstare ºi eroi, Ed. Istru,
Galaþi, 2005.

În primul volum, cunoscãtor al fiziologiei florii, luminii
aerului, apei, înroureazã textele poetice, oprimând filiaþiile
biogenetice sã-ºi afle locul potrivit în inima cititorului: „în
cuib, petale gingãºii / grinzi de stejar dospesc luminã / Rod
al iubirii, tindã de zboruri / purtând surâzãtor, în flori perene”

Circumstanþa iubirii între douã circumstanþiale de
loc: „în cuib”, „în flori perene”, deloc întâmplãtoare aºezare
a ideii existenþei prin ºi din „luminã”.

Nu menþine constantã aceastã spontaneitate a
„florilor pulsatorii”. El continuã, cu ºi mai convingãtoare
ardoare, astfel: „Rostogoliri frenetice…nãvalnic fremãtând,
/ revarsã cu uimire osmotic curcubeu / lin unduind corole
aripi / în iarba zoritã de prigorii / în deal, însingurata casã
/ izvor de raze-ncãrunþind copacii / nãscu un ºipot curgãtor
/ aur verde…” (Flori perene)

Aºezarea poetului în spaþii poetice dã imaginea unui
cãlãtor în „steme stigmatizate de revoluþii”, în care mânia
pe „seceri ºi ciocane”, atârnate între cer ºi pãmânt, în
ochii noºtrii, ne-nvaþã lacrima dulce a (re)vederii.

Dincolo de aceastã observaþie resentimentarã la
adresa revoluþiilor-loviturã de stat, ce-mi tulburã „tihnita ºi
nemiloasa conºtiinþã demos-cratos, de acum”, poetul
Constantin Doca-Trincu (de n-ar fi scris aceste poezii

înainte de ’89 când toþi eram visãtori) continuã sã ne
înfãþiºeze „muguri de rouã”, în Antologia poeþilor gãlãþeni,
prin: Cupe de vis, poem adolescentin ºi eminescian,
romantic ºi apolinic: „Pe coline raze blânde / Leagãnã
nocturna zare / Lira lunii surâzânde / Surpã liniºtea-n visare.
/ Pe covor de flori ºi stele / Unduie iubirea nouã / Un filon
rãzbate-n mine / De izvor cu apã arsã / Cupele de vise
pline / Punte spre destin revarsã.”

Ritm constant. Cântec metrizat evanghelic. La egalã
depãrtare de inima lui ºi a noastrã. Spectacol melodramatic
ingenun, al personei noastre eterne, „iubirea nouã”, a
speranþei noastre de „vis - punte spre destin”.

Poeziile din Vlãstare ºi eroi - a doua carte scrisã
de domnul scriitor de istorie: volumul intitulat „istoria
Basarabiei 1998, Ed. Ginta Latinã, Iaºi, sunt poteci
desculte în prejudecãþi ºi credinþe naþionale antice,
mult îndepãrtate de înfãþiºarea realã a faptelor euro-
migratoare de azi, poteci-cãrare în conºtiinþe vetuste, la
mare preþ în vremea suveranitãþii noastre cartelate,
cenzurate, totalitare, când spinii externi înfipþi în unicitatea
neamului; în lunga-i existenþã, ne înfiorau în lecþiile de
învãþãmânt ideologic.

Istoria, în poezie, nu se rezumã la dezbaterea
ideologiei existenþiale a unui popor, la idolatrizarea
genealogiilor neamului, ci la metafora existenþei spirituale
a românului - în aceastã clipã de lecturã din Constantin
Doca, writing poems, him historically poems. Poezii care
„scad valoric-estetic”, atât prin înºiruirea unor „imagini de
manifestaþie proletarã” cât ºi prin, din monotone enunþuri
pseudoliterare a unor abnegaþii  ideatice-istorice.

Poezia Doina confirmã cele însemnate, consemnate
de mine mai sus: „Cu brazii pregãtiþi de drum / m-am fãcut
frate: (haiducie cunoscutã la români) necontenit pornesc /
cu ramuri mari departe (ori haiduc ori Dionis) ºi tulnicul
vibrând daco-roman (sic!) la astrul Romei lui Traian / (care
astru? al Romei sau al lui Traian – împãratul ei, ori,…)
Chiar aºa, cum ar fi astru, al Romei lui Traian, poezia,
pânã aici nu are substanþã ideaticã literarã, nici „ºansã
esteticã”.

ªi, deodatã iatã-ne invitaþi la „parada lozincilor
strigate (cândva) în gura mare (cu pistolul în coastã), în
aceeaºi Doinã (futuristã) „În euri ºi conversii cãtre vis
(mulþimi în-spãimântate de vis, mai degrabã) Neliniºtiþi ºi
gânditori (cum am bãnuit deja) Pe drumul nou pãºit în viaþã
/ Tineri cu inimi frãmântate (sic?) Am vrea mereu furtuni
de stele / în crugul zborului de ere (pe falduri de flag-
înroºit…)

Amorfologie, agramaticare greu de acceptat.
Sunt „trist de prost propuse” aceste versuri pentru

o antologie. Dar, în democraþie, marea izbândã a individului
este libertatea, action liberty. Sã-l aºteptãm pe Constantin
Doca în noi ipostaze istorice, cu noi cãrþi referitoare de
„istorie scriitoriceascã convingãtoare”.
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Dionisie Duma

Motto: Viaþa ca
ºi arta este suma
opþiunilor noastre
(Albert Casius)

S c r i i t o r
prodigios al Tecucilor.
Profesor de litere. De
litere fastuos aliniate în

scrieri elevate. Personalitate credincioasã amintirii lui
Nichita Stãnescu. Are propria sa concepþie de comunicare
poeticã, de evaluare plasticã ºi de înãlþare esteticã a lumii
în care mediteazã eternitãþi. Eternitatea la Dionisie Duma
este „odihna din marginea genunii”, oricând tihnã a
reflecþiilor, retrospecþiilor, mereu relaþie a fiinþei cu neantul.
Stilul, specific moldoveanului solomonar, rãzeº aprig iubitor
de limbã ºi obicei, stilul poeziilor sale, este romantic târziu,
îndepãrtat cu grijã de postmodernism. Stil evlavios aºternut
în prozodii sonore: aliteraþii ºi asonanþe clasice, dar adânc
generator de conºtiinþã problematicã, de dezbateri
ideologice: literare, filozofice, estetice. Forma sonetului ce
poate fi oricând modernizat (în concepþia poetului) pânã
de picior antiendecasilabic, pânã la nono ori deco-silabic,
dar strict de 14 versuri, este frecvent exersatã, de Dionisie
Duma, în paginile antologice gãlãþene.

Ordine apolinicã constituitã prin mereu noi
relaþii de dependenþã: bilaterale ori unilaterale. În
majoritatea „sonetelor” preferã relaþia unilateralã, cea
„cauzatoare” de metaforã, în care propoziþia regentã
conþine ca regent, la modul personal sau impersonal, eu-l
martor sau erou (al poetului) urmat de frumoase completive
directe sau indirecte, adjuncte, oricând deschise ca porþi
dogmatice în metafizic.

Evident, regentul este frecvent cãutat de Dionisie
Duma în afara imaginii eu-lui sãu, în lungi dezbateri
tematice, care, aºa cum îi stã bine „sonetului”, se unesc
esenþial în al paisprezecelea vers: „Zãpada asta care
trece-n / Halate albe prin saloane (exemplu de relaþie cu
final nodal) Ne vindecã de spaima rece. / ªi nãzuinþe
subterane (Nume predicativ regent ºi adjunct
circumstanþial) Când aripile ne-or petrece / Spre sãrbãtorile
luminii / Pe ruguri noi vom arde spinii / Terorizaþi de nota
zece / în trup ºi suflet împreunã / Trecuþi prin vame de
destine / cu îngerii vom fi aproape / Nu se anunþã vreo
furtunã / Am tras tot cerul peste mine / Sã vãd luminile din
ape. (Luminile din ape)

Tehnica sonetului în evaluãrile afective ale unor
cãlãtorii mistice se aºterne în matricea unor cuvinte frumos
eliberate în rostire, edificând simetria morfologiilor în
unitatea sintacticã a unor idei clarvãzãtoare.

Astfel, Dionisie Duma, arhitect al armoniilor, se
(a)prinde în hora rimelor ce leagã hora de cobzar, nunta
de nun, ºi…ritmul devenirii fiinþei poetice de veghea minþii
asupra libertãþii ceremoniei de orice fel.

În Luminile din ape, ºir de nume predicative ºi
locuþiuni verbale, adverbiale, uºor declamate, în primul
catren foloseºte rima „in croce”: „trece, rece”, se cautã
pe sine (cautã) în al doilea catren în: „petrece, zece”,
separate de împerecheatele „luminii, spinii”, ca o
contrapondere la „saloane, subterane” (celelalte douã rime
încruciºate din catrenul unu) Rime  cu multe vocale,
vocalice chiar, asonante bine studiate de poet pentru a
cãlca semeþ ºi umil totodatã, cum bine îi ºade unui alt
povestitor de istorii ascunse în revelaþii divine. Urmãriþi
sonetul endecasilabic de astã datã, intitulat Însemnul.
Consistenþa magicã a imaginilor provocând copilãria
conºtiinþei noastre la fugã de moarte prin moarte
fugind, la dragoste de …viaþã, de viaþã-ndrãgostiþi :
„Mã simt tãiat din schema (socializarea) existenþei (ex-
sitere = din afarã vedere a eu-lui socializat) / De cineva
ce-a operat cu pixul (operat = bisturiu, chirurgie în regim
diurn). Când îngheþase cu imagini Stixul (timp oprit în
pragul nemuririi) iar Caron se abandonase zdrenþei
(luntraºul aruncat la gunoi, consecinþã a neînþelegerii menirii
lui în mit, în legendã) Dar am rãmas tot credincios prezenþei
(prezenþa ca stare de spirit nealteratã) Acestui vis, din
care nu lipseºte / Fãptura ta (soluþia salvatoare de
necredinþã în timp oprit, cvasidemonic) din Zodia de Peºte
(exemplu, din nou de regent ºi adjunct în dependenþa
unilateralã) / Desprinsã din Oceanul Penitenþei (construcþie
predicativã, atributivã) (Devreme) urc Golgota spre apusul
(acum urc Golgota stricã cele unsprezece silabe strict
necesare) ce toarnã-n cupe vinul Rugãciunii (evadare, din
nou, în cristianic = soluþie a mântuirii „visului fãpturii”)
Lumina mã îndoaie la rãscruci (dulce povarã a conºtiinþei-
înãlþãtoare de sine) / Am fost Emirul, iar acum Supusul
(entitate dialectalã a stãpânului ºi slugii, hegelianã) mã
odihnesc la marginea genunii (aceeaºi metodã a numelui
predicativ) „Smerit sãrut Însemnul Sfintei Cruci”
(Însemnul ca joc asemãnãtor sinerezei, al în-semn-ului)

Frumoasã însumare dramaticã a spaþiilor
dramatice în care exceleazã „odihna la marginea genunii”
în care guverneazã „desprinderea din Oceanul Penitenþei”
ºi o posibilã (r)evoluþie a timpului existenþial.

Timpul, motiv al perfecþiunii, al conversiei reformelor
iubirii: Ascultã timpul într-o zi de vineri (într-o zi a patimii)
/ Când am sã-þi bat cu inima-n fereastrã / ªi-apoi, alãturi,
dezinvolþi ºi tineri / vom descifra din cer lumina noastrã
(polul plus, barbilian, descifrabil) (Ascultã Timpul)

Poezia lui Dionisie Duma este o Dumã
Dionisian-Apolimicã în care exerciþiul detaliului
parnasian se încheagã  în peisagii sonore, fãrã
prejudecata culorii. O astfel de poezie îþi dã speranþa
inevitabilei canonizãri îþi dã bucuria revenirii cântecului
privighetorii în amurgul clasicului hulit pe nedrept
de „lilieci”.

E poezia unui suflet tecucean, vorbitor de limbã
româneascã literarã, neînspãimântat de efemeritãþile
tri-vi-ale kitsch-on-line ºi clik-uri inter-net-iste, e sufletul
unui profesor de litere ºi rime ce poate încãlzi chiar inimi
de piatrã.
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Alina Comºa Durbacã

Motto: Acum este
judecata acestei lumi: acum
stãpânitorul lumii acesteia va fi
dat afarã. (Ioan cap.12.31)

Poezie a geniului feminin
autojertfit. Jertfa spiritului
feminin revoltat pe nedreaptã
rostire a legendei feminine. Un
furtunos regim nocturn. Poezia
Alinei Comºa Durbacã în
dominantã digestivã analizeazã,

evalueazã, prin tehnica habitatului sociologia matriarhalã a iubirii
(de sine, de alþii) iar în dominantã ciclicã, prin tehnica ciclului,
simbolurile naturale sau artificiale ale întoarcerii, ale revoltei.

Poezia, de exemplu, Lenjerie intimã  din volumul de
poezie cu acelaºi nume, premiat cu Premiul Uniunii Scriitorilor
din România, este edificatoarea acestor idei: „aceasta sunt eu.
alina. o greºealã tolerabilã. numai cuvinte zile ºi nopþi. toate
vârstele viselor mele perindându-se ca o bandã.
destrãmându-se ceaþã, nisip miºcãtor…voi mã veþi arãta cu
degetul ca pe o redundanþã: imagini pãroase cu sufletul la gurã.
nu voi izbucni în plâns.”

Aceastã autoportretizare este începutul briefly (în scurt)
un fel de exod la întâmplãrile demne de luat în seamã de …curioºi
ai calvarului socio-afectiv feminin. Septadele energiei psihice
numitã de receptivitatea gregarã masculinã animã, sunt
numerotate de poetã spre clarvizionarea ceremoniilor amintirilor
ei tulburãtoare: ale copilãriei infinite printre oameni:

„1. mã îmbrac în cea mai frumoasã rochie. rochia cu aripi.
la vârfuri aripile sunt arse cu fierul de cãlcat. înhaþ o fotografie
reuºitã de-a mea. îmi pun stânjenei în pãr. totul e pregãtit pentru
ziua cea mare în care mã voi arãta lumii”

Aceastã primã treaptã a conºtiinþei de sine, dupã cum
vedeþi, conþine detalii „fotografice”, picturale, dar ºi o dramã a
începutului sãrbãtorilor ce vor urma: lunga, infinita serbare a
sãrbãtoritei întru fiinþare, întru devenire femininã-consecinþã a
conºtiinþei „geniului feminin”.

Habitatul- presupus a fi prezent la apariþia ei în lume,ca
spaþiu diurn al întâmplãrii de a fi liber în lume,generalizat, invocat,
ca martor al mãrturisirilor ei viitoare, habitatul uman îºi începe
prezenþa în:

„2. la un fluierat s-au adunat cu toþii (sunt acei toþi care
iubesc apariþia femeii cu stânjenei în pãr: care poartã simboluri
multiple prin aceastã înfãþiºare; a vieþii, a morþii, a iubirii, a urii).
la douã fluierãturi am crezut cã mor de emoþie (fluierãturi, evident,
de admiraþie: dorinþa de a fi iubitã)”

Ignorându-ºi parcã (precum în viaþã) bucuria de a se fi
nãscut (trist, prin aripi arse cu fierul, ademenitor, prin ziua cea
mare, ce va veni - un soi de onomasticã a fiindului) poeta îºi
continuã „biografia clipelor amintirii”, povestindu-ne trecerea
prin microsocietãþi adulatoare dar ºi devoratoare, în acelaºi timp
devoratoare, de fiinþã:

„3. în bucãtãrie, mama fredoneazã cântece vechi. în
bucãtãrie, miroase bine. eu nu am voie sã intru. Eu sunt un
capricorn sensibil ºi uneori mi-e urât ºi pustiu (dramã astrologicã
a dominantei ciclice). cu degetul mare îmi iau temperatura (din
nou tehnica recipientului ºi a habitatului) îl pun sub braþ ºi

strâng tare…”
Sacrificarea geniului feminin este, în acest poem epic,

caracterizeazã, în aceastã „lenjerie intimã”, stilul nou, sub imperiul
cãruia poeta construieºte între meditaþie modernistã ºi nãvalã
postmodernistã în detalii, simbolurile existenþelor -totuºi-
sentimentale.

„4. de obicei prietenii sunã de trei ori (consumul
repetiþiei). ei se îmbulzesc sã mã vadã în lenjerie intimã. Au mãºti
sutane ºi sunt vopsiþi în toate culorile (personele profane,
diabolice ale ispitei ºi ispitirii, ale nocturnului oprimant)”

„5. mã chircesc la pãmânt. ei îmi pun busuioc în ramã. mã
sfinþesc. banii lor. (ademenire în falsã sãrbãtorire) tata mã strigã
prin casã. Tata trece pe lângã mine ºi se întreabã ce-i cu ioana
asta. ioana asta eram eu (substitut matriarhal al paternitãþii, la
timp, în timp optim edificat)”

„6. prietenii mei cunoscuþi mã (mai) iubesc ºi sunt mândri
de mine.(relaþie salvatoare a geniului feminin) pãrinþii m-au
internat la boli nervoase. aveam simptome nemaiîntâlnite.
umpleam camera cu zãpadã, în care mã aflaserã om de nea.
desenam pe pereþi valuri ºi mã izbeam de ele. fãceam pluta…(stadii
ale devenirii, înspãimântãtoare pentru procreatori, ca ºi
pentru creator)…”

În a ºaptea meditaþie la „ca ºi cum n-aº fi eu. ca ºi cum aº
fi tu. romeo ºi julieta atât de moderni încât s-au nãscut gata
„punk” la meditaþia din finalul clipei a 6-a devenirii, poeta
happyendeazã dramele trãirii prin:

„7. ceremonia începe. ei mi-au dat scutece, cãciuliþa ºi un
pãtuþ cu gratii (conºtiinþã a prizonieratului fiinþei în devenire).
Eu nu încap (în el) decât cu zece ani. la treisprezece ani m-au dus
la doctor (intenþionatã nepersonalizare a ocrotirii conºtiinþei
devenirii) sã mã tratez de gigantism(conºtiinþa geniului feminin
în evoluþie) mai intru-în pãtuþul-cu gratii- cu un an ºi ceva. La
treisprezece ani aveam picioare foarte lungi…nu mã (mai)jucam
cu copii. Credeam cã sunt o poveste”.

Am insistat sã vã expun „ex aequo” (la egalitate)cu poeta
acest poem care împresoarã paradigmatic formele flexionare ale
cuvântului Alina Durbacã Comºa în alte diferite teme poetice -
ca prim ansamblu de proceduri-concepte neo ºi postmoderniste.

ªtiu, nevoia de comunicare, de revelaþie a tot ceea ce
existã în biosfera femininã prin cuvânt, vine la Alina Durbacã
Comºa din viaþa ei de ziaristã, dorinþã de evadare din reportajul
cvasicitadin, cvasicotidian, pânã dincolo de frustrare, aproape,
foarte aproape de revoltã.

Revolta este subsidiarizatã ca instituþie moralã. Alina
exceleazã sensul reîntoarcerii în amintire prin lungi ºi fãrã de
cusur judecãþi analitice, prin edificiile punctiliste ale
impresionismului (ºocant) postmodern „patã roºie pe cer/lunã
dezvirginatã de halley/ o zi întreagã a fost dimineaþã/tu n-ai
venit /ai devenit o primejdie cu absenþa ta/numele tãu îmi
aminteºte de barbarii care-ºi iubeau femeile pânã la …reflux/”
(frânturi).

Ascultând poezia Alinei Durbacã Comºa devii un
payaudiance controversat. Nu ºtii ce replicã a poetei sã asimilezi:
sunt ale ei conþinutul acestor destãinuiri, dar ºi ale noastre.

ªi aceasta este rãzbunarea poetei pe expectaþie - a ei mai
întâi, a celor ce iubesc, mai înainte de iubire fastul „audienþei
fiziologice”, „lenjeria (ne)intimã” a zeitãþii feminine înainte de
închinare în faþa icoanei ce ne asupreºte.

Astfel poeta criticã violent ori dulce iertãtoare
prejudecata unor adevãruri misogine despre iubire, despre
propria noastrã iubire.
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Mirel FLORICICÃ
Motto: Deci ºi în cel care nu ºtie existã pãreri adevãrate chiar

cu privire la lucrurile pe care el nu le ºtie, nu?
(Platon. Dialogul Socrate - Menon)

Prozator ce-ºi fundamenteazã opera pe erudiþie. Se
deosebeºte de toate scrierile de pînã acum ºi se distinge ca stil ºi
personalitate literarã prin mari semnificaþii ale expresiei literare,
printr-o uriaºã arhivã documentarã a textelor. Trecerea de la fraza
clasicã la forma postmodernistã se face într-o logicã strictã, într-un
relief strict, într-un context strict al semnificaþiei. Puþini cititori pot
înþelege aceastã schimbare de culoare sintacticã atmosferã ideaticã,
sociologizare a spaþiilor descriptive ca arhitecturi ºi gnoseologii –
ontologii heteroexistenþiale. Iatã perfecþiunea frazei lui clasice în
fragmentul din „Antologie”, intitulat Stromata întîia. Oare cine vine de
la Cimitirul Prieteniei Româno-Sovietice? Ochiul întîi. Ghici, oare cine
vine de la Cimitirul Prieteniei Româno-Sovietice? (bititlu ce ascunde,
din început, un simbol al celor ce vor urma): „În odaie ardeau, în total,
vreo treisprezece lumînãri: douã negre, de o parte ºi de alta a patului –
una într-o cupã cu nisip albastru, cealaltã, de la perete, pe o policioarã
într-un þoi de rachiu, bineînþeles, cu rachiu uitat în el (deschiderea
ironicã a temei) douã de botez dar rãmase de la cununia lui Babulicã
(neaºteptatã introducere în text a personajului principal), din varã
(element foarte necesar temporarizãrii spaþiului descris pânã acum)
cu ºtoarfa (primã moralizare a personagiilor) într-o gãleatã ruginitã,
despre care Babulicã afirma cã ar fi pierdut-o sfîntu’Omilian,
(provocare în religie ºi sacralitate), venit pe pãmînt, la o chindie cu
þigance (proiecþie în natura socialã a viitoarei imagini). Restul
lumînãrilor, aprinse din exces, erau într-un suport special, adus special
de vãru Nãlaj, specialist în astfel de proceduri. Puþea a guri de neamuri
proaste, a bãºinele, ºi a usturoi. Bineînþeles, cei mai mulþi, în gîndurile
lor, în simulacrele lor, credeau cã a început sã se strice Babulicã. Bãtrînul,
chelbos, cu fesu deranjat (pe cap) pufni uºor. Pledu de peste pãtura
roz (pe care stãtea) îi scotea în evidenþã obrazu ras auriu. Bãtrînu
Babulicã gemu. Cialbata, de aþipise, ºuiera. Copilu ãla micu a lui
Godinaº, în costum de vînãtor, dar fãrã pãlãrie (un Goe posibil), cã
nu-i gãsiserã oricum, costumu era primit de pomanã, ºi-i puserã bãscuþã
din macrameu, vru sã strãnute, nu reuºi, îºi aºezã chiloþii, pe ascuns,
ºi trase o bãºinicã...”

Textul, observaþi cum textul clasic îºi tulburã sintaxa progresiv
spre anacolut, spre detalii-segmentate imagistic. Arhaizarea unor
cuvinte pregãteºte progresiv startul în limbajul vorbirii: aliterate,
primitive, cu iz de veche deprindere în cuvînt, document etnic, folcloric,
de preþ: „- Ã! fãcu mãtuºa tuturor, Haparavþa, ochelarista, ºi-i scãparã
una dupã ceafã, de la ea din balansoar. Dobitocule! Neamu-prostu a lu
tactu, un s-a scris… - Lasã, dragã biatu în pace! se supãrã mã-sa.
Poliþistul Godinaº îºi aºezã musteaþa. Nevastã-sa îl privi rece: - Da,
sigur nu comentezi nimica… Godinaº o privi, absent, nãuc, milog, de
vroia sã-i aminteascã a cui mãtuºã îl plesnise pe balaur, a ei, nu a lui. –
Nu zici nimic, parcã n-ar fi fecior-tu, nu de doare inimioara, nu, parcã
el nu-i sînge din noiu, numai de alþii te doare sufletu, ia sã fi fost
feteaþa ta….”

Spaþiul în care personajele dialogheazã, devine a-român, un
spaþiu iugo-slav, balcanic, în care turma omeneascã vorbitoare sub
acoperiºul morþii unui om se mulþumeºte sã fie aºa cum este ºi în viaþã,
profanatoare de viaþã, nepãsãtoare faþã de „convenienþe dramatice”.

Floricicã Mirel este, (ºtie ºi construieºte) filozofic, trateazã
într-o filozofie proprie, societãþile primitive slavo-balcanice-aromâne
- de ce nu - anonime existenþiale, cu mare profunzime ideatico-esteticã.
Numele, în aceste comunitãþi tribale, ºi tribalizate de (ne)interesul
morþii, ci de (des)interesul vieþii, sunt frumoase anagramãri a numelor
din ocupaþia noastrã de a trãi. Haparavþa, o posibilã Hrãpãreaþã,
Godinaº = diminutivul lui godin ori elipticã a lui „God în aº” ca joc
rebusistic, Babulicã = babuºcã ori, mai realã expresie, Bã, bulicã!
interjecþie strînsã în nume.

Mai apar în acest „Ochi (d)intîi”, în acest fragment antologic
de roman (romanul ce-l cuprinde, numindu-se Gãina optimistã – în

curs de tipãrire) ºi numele ªpreþov = cel dedicat ºpriþului, care era
„taica ªpreþov”, un preot al comuniunii privighetoare aflatã în priveghi,
în anticipaþia priveghiului unui om pe moarte.

Scriitorul Mirel Floricicã ordoneazã douã spaþii, douã nivele
de intelectualizare a personajiilor în aceste spaþii, douã morfologii
distincte, douã sintaxe distincte, a unui epic ultra-detaliat. Douã nivele
de intelect, cel primitiv (interior spaþiului primar), cel elevat (interior
spaþiului exterior celui dintâi, dar nedesprins de el). Nivele ce se
complementeazã reciproc prin strãbaterea aceleiaºi teme „spirituale”,
expresie a concretului absurd ºi a concretizãrii absurdului în real.

Tehnica paralelismului se „descrimineazã” ºi ne discrimineazã
pe noi cei participanþi la actanþele multiple ale scriitorului, dându-ne
ºansa desluºirii stãrilor lui afective ºi ale personajelor purtãtoare de
violenþã, pacificare, nepãsare, foarte asemãnãtoare nouã, la o primã
evaluare a întâmplãrilor povestite nouã. Încîlcirea filozofiilor (des
relevate), ce decurge din strãbaterea interioarele spaþiilor „intelectuale”
nu-i decât lacuna percepþiei din exterioare „mentale”, spaima noastrã
fatã de „agonia” percepþiei lor. Fiindcã, în pragul delirului agonic,
ontologiile de orice fel sunt înspãimîntãtoare prin suveranitatea
conºtiinþei de sine asupra altor conºtiinþe.

Poate cã interviul meu cu scriitorul vã va lãmuri asupra celor
scrise mai sus:

(Î) Întrebare: Din ce roman face parte acest fragment? (R)
Rãspuns: din Gãina-optimistã, roman-istoric. Cartea a fost cumpãratã
în gara Dudeºti. Erau douã personaje în ea: Coticroþovski ºi Mozîrigrit
Asvikiliov (Azvikilikiov). Ei chiar apar în romanul-istoric, dar numai
pe o paginã. Abia la triplul final al romanului se pricepe cã ei erau
suspendaþi la momentul acelei pagini, în eter, ºi cã de fapt ei construiesc
(povestesc) Romanul, odatã cu lectorii... (Î): Cîte capitole are
manuscrisul romanului Gãina Optimistã? (R):  Lucrarea va fi tipãritã
în format A4, cu numeroase imagini, fotografii, picturi, hãrþi, planuri
de case, liste de bucate, biografii ºi scheme ale relaþiilor între personaje,
liste de personaje, etc. Romanul-istoric este împãrþit pe Corãbii, Ochi,
Stromate, Cîntãri º.a., ele fiind precizate  la tipar. (Î): De fapt ce
„trateazã” romanul? (R): Romanul începe (referinþele sunt uriaºe:
Clement Alexandrinul, Origene, John Locke, David Hume, Augustin,
fil. greacã, arabã, germanã, spiritualitate hindusã, budistã, iranianã,
libanezii, istoria picturii, nazism, marxism, slavism, neoplatonism,
Faulkner, Borges, Eco, Selma Lagerlof, O.Henry, Leonida Neamþu,
Nichita Stãnescu, Poe, Hoffmann, literatura rusã…) cu episodul în
care trei inspectori (numiþi ºi anchetatori) ajung în oraºul þmagornicilor.
Ei sunt chemaþi de la Capitalã, solicitaþi de la Partid, de Bãtrânul-Ou
Primar al orãºelului de pe malul Mãrii Vertebrelor… Dar sã nu intrãm
în mai multe amãnunte. (Î): Pînã la urmã? (R): De fapt, Romanul , este
un mare roman de dragoste. Apar foarte multe ruperi spaþio-temporale.
Cîrciumi, muzee, cimitire, parcuri, toate-s prilej de a prezenta Viaþa,
cu adevãrat. Nu povestesc mai mult. Surpriza poate apãrea ºi de la
faptul cã dacã ai dat pagina, citeºte ceva ºi te întorci, descoperi altceva,
ca în jocurile lui Pieter Bruegel. De altfel, când am plecat la drum, sã
ºtiþi, nu am avut nici un model literar anume, decît simpatii ºi iubiri.
Dar cei care am considerat cã mã reprezintã, prin modul de a vedea
(lumea ºi structurile ei), sunt Bruegel ºi Heronymus Bosch.

Este ºi a fost un interviu luminãtor în faptele scrierilor viitoare
ºi celor trecute ale domnului Mirel Floricicã, ale scriitorului absolvent
de Filozofie, de „iubiri înþelepte ºi logii sofiene reclãdite”. Tema de
doctorat a scriitorului original, unic desprins de canoane scriitoriceºti,
spre mândria noastrã, a Galaþilor, este (cum rar întîlneºti o asemenea
temã): „Experienþa esteticã ºi ipostazele ei în sfera lui Mihail Bulgakov.
O istorie a spaimelor, voinþei ºi puterii de a crea.”

Indiscutabil, temã-izvor a creaþiei literare caracterizatã de
mine mai sus, ori, indiscutabilã reflecþie a creaþiei prozatorului Mirel
Floricicã în teme structuraliste noi.

Douã cãrþi tipãrite: „Fantasticul nu iartã pe nimeni” (în 2003)
ºi „Gagiul gagicilor ratate” (în 2005). Într-adevãr, ambele scrise ca-n
„Triumful Morþii” de Bruegel ori ca în „Judecata de apoi” ºi „Grãdina
plãcerilor” de Hieronymus Bosch. Ambii pictori au încercat sã
moralizeze mulþimile evului anterenascentist conectând tradiþiile
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Motto: Toamna este o a doua primãvarã când fiecare
frunzã este o floare (Albert Camus)

Scriitor ziarist. Reporter „economic” despre o economie
postrevoluþionarã divizatã oligarhic între… democraþi

Viaþa de ziarist i-a interiorizat ºi mai mult amintirea satului din
care, în care s-a nãscut cu destin literar.  Ca ºi în reportaje, a ales proza
scurtã plinã de idei clare, într-o naraþiune de basm, într-o frumoasã
aºezare a întâmplãrilor sub cerul fantasmelor prinse în jocul, în hora
semnificaþiilor: magice, mitologice, ori numai de speranþã în luminã
gânditoare la om.  O singurã carte. Da. De prozã scurtã. Pânã acum.
Un semn al unei noi scrieri în literatura gãlãþeanã. În care „amintirile
din adolescenþa copilãriei comuniste”, cea prinsã în cuºca ideologiei
marxiste gregaro-file, s-au transformat în Cutia cu pãianjeni, în cartea
cu acest titlu tipãritã la editura Senior din Cãlãraºi în 2007.Cartea,
aºa cum începusem sã vã mãrturisesc, se deapãnã ca într-un fir de
pãianjen în ocupaþii rãstãlmãcite semantic ºi în semnificativ,
cele arhetipale, cu peniþã ironicã bine înþepatã în fapta de a trãi
mai puþin drept, lin înfãptuitoare de sfat ºi speranþã în cuvânt
estetic. Numai(de-)numirea titlurilor, în carte, este lãmuritoare de
scopuri, de vãzduh imaginativ, de simboluri peisagistice, de mãrimea
„pãianjenilor” scãpaþi în spaþii ideatice, ca spirite purificatoare, ca
duhuri îmblânzitoare de intenþii diabolice, de autovãtãmare spiritualã
comunistã. Fiindcã timpul existenþial, comun întâmplãrilor povestite,
este timpul spaþiului rural comunist; satul sãrãcit de tradiþii „idealiste”,
în scopul laudei materialismului dialectic, a stãpânului învins de sluga
progresistã, hegelianã.

Costel Crângan

Iatã „numele” acestor fire ariadnice cãlãuzitoare în proza Costel
Crângan, din cartea de început literar dãruitã mie în „grabã prieteneascã”:
Þara cu oameni gri, Moartea Stelei (o purcicã) Filosofia
ciolanului cu hrean Piscul Mãnãstirii. Olimpiada beþivilor,
Seceriº în livadã, Sârba cuþitarilor…în total, ºaisprezece poveºti
scurte de 1-2 pagini A4. Multiplicate  posibil de cititor, dupã cum a
trãit sau vrea sã trãiascã, într-o viaþã spiritualã proprie, în afara cãrþii,
simbolurile vindecãtoare de prejudecãþi ce se aflã în interiorul cãrþii.
Fraza curge ca un Covurlui jorãºtean, ca o chinejã bujoreanã ca o
horincã suceveanã. Iatã o fãrã oprire a ei în idei semnificante, în Þara
cu oameni gri, prim capitol al cãrþii „pãianjerului prins în noi”: „A
fost odatã ca niciodatã, o þarã cu oameni gri. Unii erau de un gri (prea)
luminos ceea ce îi fãcea pe alþii sã presupunã cã sub acel gri se ascunde,
de fapt, o culoarea vie. (suspiciune tipicã, româneascã) ceea ce – potrivit
uzanþelor vremii (determinare a societãþii româneºti comuniste) – nu
era tocmai în regulã (simplã caracterizare, expresie comunã limbajului
argotic popular, urban ºi rural, de la noi) Culorile vii erau interzise
prin decret (fantasticã ironie, la loc potrivit în viitoare interpretãri) ªi
toþi ºtiau cã îi aºteaptã marea pedeapsã de încãlcat porunca, (detaliile
justiþiei comuniste asupra luminaþilor de gri…de gri – comunist Decretul
fiind singurul mod de gândire justiþionarã a vremii basmului comunist
în þara oamenilor întristaþi de comunism, gri-zonaþi de prostia
comunistã) De supravegherea oamenilor gri-luminos se ocupau oamenii
gri-murdar. Aceºtia erau special antrenaþi sã deosebeascã perfect orice
nuanþã. (altã ironie, la loc oportun)”

Din acest text deja se, ni se lumineazã tema, cea comunã
„pãianjenilor eliberaþi în lume sã purifice lumea = speranþa
noastrã de a ne elibera mai înainte din þara prostiei ºi
îndobitocirii colective, colectiviste, pânã dincolo de identitate
umanã.

Altfel spus, ni se divulgã revolta scriitorului pe sistemul înjositor
al demnitãþii umane ºi al nãzuinþelor lui existenþiale.

Costel Crângan, ne bucurã lectura romanului sãu cu experienþe ce
le-am trãit (o parte dintre noi) noi cei prãºitori de „gãrgãuni” pe deal ºi
de „viermi neadormiþi” pe vale, noi fii veºnici de þãrani, cum mai mult
sau mai puþin suntem, în spaþiile contextului citadin a societãþii moderne
de azi.

Întoarcerea la origini, deºi marcatã de frustrarea colectivismului
brutal, este moralizatoare, sarcastic-moralizatoare, duhovniceascã
totuºi; pildã ºi înþelepciune a cuvintelor scriitorului, frumos mãrturisite
nouã literar.

Pentru a vã convinge de temeinica apartenenþã afectivã a
scriitorului la limba „poporului” sãu drag; jorãºtean, moldovean,
românesc”, iatã dialogurile (în care ne aflãm ºi noi cei care am copilãrit
în copilãria lui nesfârºitã, copilãria fiului de þãran). din Moartea Stelei:

- Bãi, dom’ fermier, scoalã, bãi, cã moare Stela!
- Da, ce are, bãi Sile? – se interesã Gheorghe, pe jumãtate curios,

pe jumãtate supãrat.
- Nu’ º’ ce are, bre, da’ rãsuflã greu; s-a prãvãlit pe o coastã, nu

bea, nu mãnâncã ºi nu bene!
- C-o tâgare ai încercat-o?
- Hai bre, mã iei de obosit? Moare, dã-o dracului! Ce fac cu ea? Ne

beleºte preºedintele pe amândoi, cã ºtii cã Primu’ o dã exemplu’ la
tot judeþu’…

- Hai, cã vin! Du’ ºi-l cheamã ºi pe veterinar. Pãstrarea
limbajului argotic, este esenþialã pentru edificarea portretelor personajiile
active ºi pasive ale pãianjenilor zburãtori-ideilor finale povestirii.

Scroafa Stela avea sã moarã, nu oricum. Iatã ideea finalã a acestei
proze scurte intitulatã Moartea Stelei:

„Chiar ca vie n-a ieºit Stela dar, pe la douã dupã-amiazã, arãta ca
scoasã din cutie. Spãlatã, ºpreiatã, pieptãnatã. Dar moartã…Era taman
bunã de dat exemplu pentru cazurile de animale care se încãpãþâneazã,
murind în mod inexplicabil pentru a încãlca politica strategicã
a statului.”

Prin aceste teme, în fugã ºi în ºagã, aparent ironizate, scriitorul
Costel Crângan, pe însumarea lor, a scris (ºi scrie) roman social.
Povestirile scurte pot fi luate drept capitole vesele ale prizonieratului
comunist, viaþa trãitã de þãran fiind în glumã trãitã, chiar în rãscrucea
unor cataclisme naturale ºi sociale, cum dintotdeauna l-au
(ne)îngenuncheat sub crucea timpului istoric.

„profane” la expresia „credinþei suspendate”, vizualizatã de peisagii
infernale, printr-o imaginaþie neiertãtoare de pãcat, cum ne îndeamnã
ºi în creaþia lui Mirel Floricicã.

Cartea, dãruitã mie spre lecturã, de autor, cartea Gagiul
gagicilor mele este în planul real, un veritabil spaþiu infernal, un „rap
de cartier” la nivel muzical lingvistico-fonologic. Aº încheia cu aceastã
înfãþiºare a construcþiilor infernale Bruegel ºi Bosch în proza acestui
talentat ºi original prozator, poet totodatã al spaþiilor metrice apoteotice:

„- Baftã þie, ºmechere! salutã nazist ªuºchilea […].
 - Iaso! îl blagoslovi Reovricitu, privindu-i faþa de potcoavã

în zigzag.
[...] Prin parcare trecu o pisicã fosforescentã, apoi un cîine

fosforescent, iar peste puþin timp, ca sã strice totul apãru una de la
doi, o bagaboantã, de aducea douã pîini. […]

- Au fost curvele la pîine…
ªuºchilea oftã ºi aprobã:
- Au fost…
Reovricitu continuã:
- Sã prindã puteri, i-ajunge atîta muian.
[...] Reovricitu era ceva mai rãsãrit. Compusese un cîntelnic
golãnesc. Iatã-l: Tristeþea nasului c-o narã:

[...] ªi doar pãsãricile ºtie cã trebuie sã plece / spre þãriºoara lui
Zarathustra, ãl rece / halimear strogoiu vecinii, proºtii, comuniºtii /,
ãi de la putere, lingãii, indiferenþii, pupîntãlpiºtii;  / […] ªi dacã am
jurat noi între noi / bãieþi ºi fete, ãi nãscuþi din noroi / sã trecem peste
îngeri, sã facem barbutu, cu dumnezeu / mama lui de ghijoi; / ªi dacã-
am jurat sã ne batem joc de orice întâmplare, / de orice e nou, ori
vechi, ori încã nu, sub soare, / atuncea, oare, întrebarea este, / de ce-
mbucuria –ntristarea, ºade mereu-ntre picioare? [...]

Iatã „infernul” care azi se numeºte metoda detaliului
decadentist, kitsch, postmodernist, pe care îºi înalþã „credinþele în
fantastic”, scriitorul ne-mai-pomenit antologic decât de noi, cei care
credem în talente (ne)formatoare, cititori ai viitoarelor scrieri
„sophiene”, Mirel Floricicã.

Un soi de nutriþie a nepãsãrii, evolueazã scriitorul a fi viaþa
în general, un fel de sine nepãsare a trãirii este individul uman ºi
aceastã constatare poate fi un avertisment asupra celor care ar putea
salva omenirea de la jertfa supremã a împãrãþiilor eterne printr-un
curat pãcat jertfelnic, cuvîntul literar.
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Prin amabilitatea
colegului Nicolae
Colceriu, critic literar
cu un discurs de
mare fineþe analiticã,
am intrat recent
în posesia unui
album de artã al
graficianului ºi
scriitorului focºãnean
A l e x a n d r u
Cucereanu, artist
care în curând, la
9 septembrie, va
împlini venerabila

vârstã de 82 de ani. Albumul se intituleazã „ªtanþe pe pânzele
vremii” ºi a apãrut la Editura Andrew (format 29x21 cm,
271 de pagini, hârtie cretatã, reproduceri alb-negru ºi color).

ªtiam cã prozatorul publicase romanele „Jurnal de
pribegie cãtre þarã (2002), „Salonul de toamnã” (2002), „De
bunã voie” (2003), „Rezervaþia” (2006), „Malul de lut”
(2007), „De vorbã cu tata” (2008), „Cântecele, plânsul ºi
danþurile morþii (2008), îi vãzusem unele ilustraþii la cãrþi
semnate de poeþii Dumitru Pricop ºi Ion Panait, însã albumul
„ªtanþe pe pânzele vremii”, de fapt o antologie de graficã,
prin cele aproape 300 de reproduceri conþinute, ne dezvãluie
o laturã pe care cei care nu am avut posibilitatea sã-i vedem
expoziþiile personale nu o cunoaºtem. Impresia este
copleºitoare, imaginile ne pun în faþa unui grafician de mari
resurse artistice, sintetic, modern, care ºtie sã extragã
esenþialul din faptul de viaþã sau sã gãseascã echivalenþe
plastice pe mãsura valorii operelor literare asupra cãrora
s-a oprit.

Desenele selecþionate sunt grupate în 14 secvenþe,
aparþinânt tot atâtor cicluri: „Patimile”, „Trâmbiþaºii”,
„Mioriþa”, „Luceafãrul”, „Moromeþii”, „Arpegii blagiene”,
„Inscripþii la romanele lui Duiliu Zamfirescu, „Brâncuºi ºi
noi”, „Moftangiii lui Nenea Iancu”, „Ilustrate din Vrancea”,
„Licori bachice”, „ªtanþe bacoviene”, „Vitralii pentru
catedrala lui A.E. Baconsky” ºi „Varia”. Între ele sunt
intercalate texte scrise în mod special sau cu prilejul unor
expoziþii deschise la Focºani, semnate de prof. Nicolae
Rãdvan, Ion Panait, Dumitru Pricop, Gheorghe Neagu, Ioan
Adam, Corneliu Fotea, George Costin, Florian Agafiþei,
Mircea Dinutz ºi Dan Movileanu. Autorii acestora fac
aprecieri asupra creaþiei grafice a lui Alexandru Cucereanu,
îi pun în evidenþã coerenþa ºi originalitatea stilului, subliniind
cã artistul este „un numne cu greutate în literatura ºi cultura
vrânceanã” (Dan Movileanu). Prof. Nicolae Rãdvan remarcã
„încãrcãtura spiritualã a desenelor sale, capacitatea de a se
concentra asupra întregului, pe care doar îl sugereazã”, poetul
Ion Panait vede în grafica lui Al. Cucereanu „o imensã ranã
de înger”, mult regretatul Dumitru Pricop menþioneazã cã
„majoritatea publicaþiilor vrâncene au girul semnãturii graficii
acestuia, cã artistul este un monument viu al unei eleganþe

spirituale care-l revendicã din
plin”, în timp ce Gheorghe
Neagu, referindu-se la
pasiunea ºi rãbdarea cu care
s-a aplecat asupra unor opere
literare, aratã cã grafica
rezultatã de pe urma lecturãrii
acestora „este ca un fulger
sortit sã lumineze ungherele
întunecate din cãrþile unor
mari scriitori români”.

Fie cã materializeazã
în imagini conþinutul unor texte
biblice, fie cã pãtrunde în
universul romanului lui Marin
Preda „Moromeþii”, al
„Luceafãrului” eminescian, al poeziei lui Lucian Blaga,
George Bacovia ºi A.E. Baconsky, graficianul Al. Cucereanu
gãseºte întotdeauna forme sugestive de reprezentare, linia
desenului sãu este suplã, mlãdioasã, delicatã sau, dimpotrivã,
gravã, asprã, tãioasã, dramaticã, adaptatã în funcþie de natura
subiectului abordat. Ductul este continuu, energic, iar uneori
ezitant sau întrerupt. Punctul, pata, haºurile sunt mânuite
cu dezinvolturã. Jocul curbelor asigurã ansamblurilor
dinamism, personajele sunt de multe ori alungite ºi au un
aer suprarealist. Cucereanu nu are studii de specialitate în
domeniul artelor plastice, însã are talent, har, exerciþiu
îndelungat, stãpâneºte ºtiinþa compoziþiei, a ordonãrii
elementelor în paginã. Echilibrul desenelor sale este evident,
iar sugestivitatea formelor, soluþiile adoptate îl recomandã
ca pe un foarte bun desenator. În ciclurile „Licori bachice”
ºi „Moftangiii lui Nenea Iancu” atenþia artistului este
îndreptatã ºi spre exprimarea umorului, a ironiei, a acelor
aspecte hazlii care sã descreþeascã frunþile, sã aducã
zâmbetul pe buze. O face nu la modul grotesc, ci cu fineþe,
îndemnând mai mult la meditaþie. Accentele umoristice nu
lipsesc nci din unele desene din ciclul bacovian, unde
graficianul renunþã la desenul în alb-negru în favoarea celui
colorat. La culoare apeleazã ºi în „Ilustrate din Vrancea”,
compoziþii admirabile, de un farmec aparte, ca ºi în „Vitralii
la catedrala lui A.E. Baconsky”, unde decorativismul
formelor este ingenios. Tonuri intense de roºu, albastru,
verde, violet sunt folosite alãturi de unele discrete, surdinizate.
Desenul este însã precis, ferm, linia mai groasã, condusã
de o mânã sigurã, stãpânã pe meºteºug. Plãsmuirile iconice
dezvãluie o fantezie bogatã, prezenþa unui imaginar fabulos.

Realizare importantã în pragul împlinirii de cãtre
Alexandru Cucereanu a vârstei de 82 de ani, albumul „ªtanþe
pe pânzele vremii” (editat cu sprijinul financiar al Fundaþiei
Umanitare „Ion Martiº”) este un volum care se parcurge cu
plãcere ºi la sfârºitul cãruia conturãm cu claritate liniile
portretului unui grafician redutabil, care îl întãreºte pe cel al
prozatorului autentic, ambele constituind de fapt bornele unui
traseu spiritual ce impune admiraþie ºi respect.

Alexandru Cucereanu: „ªtanþe pe pânzele vremii”

Corneliu STOICA
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DICÞIONAR – Artiºti plastici gãlãþeni (30)

DRINCEANU,  Adina –
pictor, sculptor, ceramist. S-a
nãscut la 19 noiembrie 1980, în
Galaþi. A absolvit Liceul de Artã
„Dimitrie Cuclin”, secþia de graficã
publicitarã din oraºul natal (1999),
dupã care ºi-a continuat studiile
la Academia de Arte Frumoase din
Perugia (Italia), obþinând în 2005
Diploma di Laurea la secþia de
sculpturã. În prezent, este
doctorand în istoria artei la
Università degli Studi din Perugia.
A participat la expoziþii de grup
organizate la Palazzo Comunale
Sala degli Archi, Perugia (2004);
Museo e Chiostro di San
Francesco, Arcevia, Italia (2004);
Teatro Centrale, Roma (2006);
Expoziþia de varã „Spazi Aperti”,
ediþia a VI-a, Academia Românã,
Roma. În iunie 2007 ºi-a deschis
la Bucureºti, la Galeria Casei
ªtiinþei a Academiei Române,
expoziþia personalã „Ferestre”.
Aceasta a fost susþinutã de
Consorþiul East U.E. ºi asociaþii
sãi pentru a crea profilul
internaþional al artistei prin
intermediul unui turneu în mai
multe þãri. Expoziþia a avut apoi destinaþia Hong Kong, Dubai,
Montreal ºi Washington.

Preocupatã de aprofundarea artei ºi a mijloacelor de
expresie plasticã, Adina Drinceanu a abordat încã din studenþie
cu aceeaºi fervoare pictura, sculptura ºi ceramica. Din 2006 ea a
decis sã se dedice numai picturii, tehnicã în care este atrasã
îndeosebi de figura umanã, pe care o reprezintã într-o
interpretare apropiatã expresionismului. Culorile sunt exaltate
pânã la violenþã. Predominã roºul, albastrul, verdele, galbenul,
albul. Incursiunile pe care le întreprinde în psihologia
personajelor o conduc la realizarea unor chipuri ce o recomandã
ca pe o foarte bunã observatoare ºi pãtrunzãtoare a lãuntrului
fiinþei umane, a redãrii unor trãiri puternice. Ceea ce
impresioneazã de la primul impact la personajele sale sunt mai
cu seamã ochii, aceste ferestre ale sufletului, din care iradiazã
lumea interioarã a celor portretizaþi. „Lucrãrile Adinei,
menþioneazã pictorul Gheorghe Gogescu, te izbesc aproape
violent atât ca organizare a suprafeþei, cât ºi a cromaticii de
facturã expresionistã. Artista dovedeºte o bunã cunoaºtere
anatomicã ºi compoziþionalã, folosind în picturile sale, care au
ca temã omul în ipostazele lui interioare, o paginaþie de tip afiº,

în care personajele tind sã iasã din
cadrul pânzei. Acestea au priviri
pãtrunzãtoare, fascinante, care
captiveazã atenþia iubitorului de
artã. Construcþia fermã trãdeazã
sculptorul”. La rândul sãu, criticul
Radu George Serafim, subliniind
cã artista este stãpânã pe tehnica
desenului ºi perspectivei,
precizeazã: „Picturile Adinei
Drinceanu se esenþializeazã prin
privirile subiecþilor sãi, nu atât
prin atitudini, nu prin confruntarea
dintre culoare ºi formã, nici prin
incisivitatea desenului, ci printr-o
adâncã singurãtate ascunsã în
ochii personajelor. Tinereþea ºi o
anumitã conºtiinþã a feminitãþii, ºi
de ce nu, dorinþa de a se modela
pe sine, însã nu numai prin sine,
chiar în reacþiile scontate ale
publicului, o fac la prima vedere
sã aparã ca un spirit hotãrât,
tãios, incisiv”.

În sculpturã, artista înscrie
în spaþiu forme elegante, ce se remarcã prin nota de puritate pe
care o conþin, prin echilibrul suprafeþelor netede, ºlefuite pânã
la perfecþiune, ºi a celor vibrate. Pentru materializarea ideilor
sale, ea utilizeazã atât materiale clasice (îndeosebi marmura), cât
ºi unele neconvenþionale. Lucrãrile din cupru ºi pânzã
pigmentatã se disting prin supleþea, geometria, fluenþa ºi jocul
ingenios al liniilor curbe, prin armoniile cromatice ºocante. În
ceramicã ea construieºte forme abstracte cu valoare decorativã,
menite sã fie integrate unui ambient de interior. Culorile folosite
sunt în unele lucrãri dintr-o gamã închisã, în altele amintesc de
cele din pictura sa. Exprimarea Adinei Drinceanu în toate cele
trei tehnici în care s-a manifestat pânã acum este subsumatã
unui limbaj modern, expresiv, deschis analizei ºi sintezei, prin
care tânãra artistã afirmã cu seriozitate profesionalã un potenþial
creator bogat, obiectivat în lucrãri ce poartã sigiliul exigenþelor
artei adevãrate.

Bibl.: Corneliu Stoica, Interferenþe, Editura Sinteze,
Galaþi, 2009.

 Corneliu STOICA



25

Maximilian N. Popescu VELLA

AL  TREILEA SPIRIT
Capitolul 4
DIN NOU DESPRE CORÃBII

           Sãtui sã ne spargem capetele cu pietre de mãrimi
apreciabile în jocurile de-a nemþii ºi ruºii (La modã erau filmele
Cãderea Berlinului, Alexandru Matrasov ºi altele, unde
invariabil ruºii îi mardeau pe nemþi, de le sãreau fulgi) sau
de-a hoþii ºi vardiºti, dorim  se ne întoarcem la vechea noastrã
pasiune corãbiile. Imboldul ne-a fost dat de faptul cã diadea
Andriuºa a adus în curtea cât un teren de fotbal, mahune casate
pentru a fi tãiate ca lemne de foc. Prudenþi cerem voie sã ne
jucãm cu aceastã flotã. Bãtrânul marangoz ne invitã sã luãm loc
pe prispa rãcoroasã, unde ne dã la fiecare câte o farfurioarã de
porþelan plinã  cu ceai rusesc  fãcut la samovar. Tiotea Marfa,
trecea prin faþa noastrã invitându-ne sã luãm dintr-o micã tavã
de argint câte o bucãþicã de zahãr cubic. Descoperim cã dintr-o
datã nu ne mai era cald ºi cã pentru câteva minute plesneam de
încinºi ce eram. Însã imediat o rãcoare binecuvântatã ne învãluie,
deºi iulie tura prin aer cu motoarele în plin. La a doua farfurie cu
ceai (mãrturisesc cã o aºteptam cu nerãbdare),diadea Andriuºa
(fost marinar- pescar pe niºte cutere -nuci- de fabricaþie
finlandezã) ne spune cã avem voie sã navigãm dar sã nu ne
rãnim când le vom asambla. ªtia ce spune. Nouã ne-a intrat pe o
ureche ºi a ieºit tot atât de repede pe cealaltã, atât de nerãbdãtori
eram sã construim Speranþa. Nici acum nu ºtiu exact cum sa
întâmplat. Cu eforturi herculiene (de unde Doamne atâta putere?)
adunãm  diferite pãrþi componente ale  unei mahune ºi încercãm
sã le asamblãm. A doua zi continuãm operaþiunea de
reconstrucþie navalã dorind sã rezolvãm problema punþii
principale ºi a suprastructuri, reuºind cu chiu cu vai sã dãm
corãbiei stabilitate. Bucuroºi  legãm de o vâslã  prãpãditã steagul
veselui Roger pe care o înãlþãm pe aºa zisa comandã.
Transformarea  Speranþei în navã pirat îºi avea raþiunea în faptul
cã plutind pe mãrile lumii vom putea sã capturãm o corabie
de-adevãratelea. Ca sã vezi domnule. Fericit, tot echipajul
alcãtuit numai din amirali, dã buzna pe navã ocupându-ºi locurile
preferate. Pe un caiet dictando apucãm sã notãm data , dar când
sã consemnãm evenimentul lansãrii bastimentului se aude o
pârâiturã teribilã. Munca noastrã de aproape trei zile se ducea
pe apa Sâmbetei. Aidoma unei flori de nufãr care îºi deschide
dimineaþa petalele, corabia se desface în zeci de bucãþi, toatã
suprastructura prãbuºindu-se  într-un mãreþ dezastru naval.
Þipãm ca prinºi în gurã de ºarpe, încercând disperaþi sã ne
salvãm. Octav  avea mâna stângã sfâºiatã de un piron ºi sângera.
Eram plini de vânãtãi ºi cucuie, înjuraþi ca la carte de câþiva
marangozi veniþi de peste drum la urletele sinistraþilor. Unul
dintre ei, Saºa, leagã cu o bucatã de sârmã braþul lui Octav,
plecând la staþionarul ºantierului naval din apropiere. Mai repede
de cât ai numãra pânã la o sutã de peºti, curtea este golitã de
mahunele casate, fiind izgoniþi cu rãcnete ºi picioare în fund.
Mai târziu am aflat cã bãrcile au fost furate de cinstiþi marangozi
ºi depozitate în curtea diadei Andruiºa pentru valorificare. Saºa
spune la spitalul staþionar cã baistrucul  s-a jucat prin curtea
atelierului zgâriindu-se într-un cui. Octav recunoscând  cã s-a
rãnit în joaca de-a vapoarele …incidentul se închide…Rãmân în
curte deplângând  sinistrul produs la lansarea corãbiei. Seara
de iulie accentua  tristeþea în care înnoptam.. Simt o mânã caldã
pe umeri. Era Olga, fiica  cea mai micã  a lui moº Andriuºa. Hai,
vino! O urmez tãcut ºi intrãm în baia lipoveneascã aflatã la
câþiva metri de ºantierul unde construisem  nenorocoasa
Speranþã. Intru ºi rãmân cu gura cãscatã. Xenia fiica mijlocie a
moºului se bãlãcea într-o cadã mare de lemn. Olga îºi scoate
rochia  uºoarã de varã ºi intrã alãturi de  Xenia. Era prima datã

când vedeam trupuri goale de femei.
Dupã ce se spalã cu un sãpun mare de
casã, iese odatã cu sora sa. Þine o
mãturicã stufoasã din frunze de stejar.
O bate  pe spate cu putere pe Xenia,
dupã care aceasta  repetã gestul pe
spinarea Olgãi. Cea din urmã îmi spune: Aºa sã faci. Iau cu mâna
tremurând legãturica ºi încep sã le bat spatele deja înroºit. Dupã
un timp amândouã îmi spun: Spasiva. Plec cu un simþãmânt
ciudat, pe care nu-l avusesem pânã atunci. Nu prea târziu doamna
Nella mi-a fãcut sã pricep acea stare, ajutându-mã sã-mi înlãtur
nedumeririle.

Peste o sãptãmânã suntem cãutaþi de Saºa (fost marinar
de cursã lungã), care înþelegând durerea noastrã ne ia la ghiol
sã  ne plimbe în douã serii pe liniºtita apã  a Zagãnului. Numai
sub supravegherea lui am învãþat sã dãm la babale  ºi cum sã
ridicãm ºi sã coborâm vela patratã a lotcii. Trãgeam la babãici
de ieºea fum din strapazane. Tot în acel an, Saºa ºi Antoºka ne-
au  iniþiat în cum se pune o vârºã, sã lãsm o setcã sau sã prindem
peºte cu hodorogul sau vologul. De fapt întreaga echipã de
marangozi, ne-au luat pe lângã ei, învãþându-ne pe bune sã
cãlãfãtuim o barcã sau, ce ne plãcea la nebunie, sã  tragem la
rame pe apele limpezi ale lacului. Dacã începea sã batã vântul,
ne repzeam sã ridicãm vela peticitã navigând atunci pe marile
oceane ale Lumii. Eram chiar pe Speranþa. Dar ce ne fãcea sã
stãm mai mult pe lângã ei era faptul cã la un ceai din frunzã de
salcie, povesteau încurcând cuvintele româneºti cu cele
lipoveneºti, amintiri  de demult sau mai recente din fosta lor
viaþã de marinari sau pescari de Marea Neagrã. Unii dintre ei
tãiaserã Ecuatorul de mai multe ori navigând de la un capãt la
altul  pe oceane. Aºa cum era diadea Dunea, un bãtrân lipovean,
care pe lângã ajutorul ce-l dãdea la atelierul de reparat bãrci, mai
tãia lemne pe la oameni. Era un om nu prea înalt, cu ochi mici
albaºtri ºi o bãrbuþa ca a Sfântului Nicolaie. Când mã duceam
sã-l chem, soþia lui, tioteaVera îmi dãdea sã mãnânc ciulini  fierþi
ºi fagure din miere de baltã.
În timp ce mânca, în pauza de tãiat lemne, diadea Dunea ne
spunea cum ºi pe unde a cãlãtorit. Sunt un om cãruia norocul
nu i-a surâs niciodatã. Dar Sfântul Nicolaie a avut grijã de
mine ºi am putut ajunge lângã  maia babuºka. Aici moºul se
oprea , îºi fãcea o cruce pravoslavnicã, lua o gurã de mâncare
lipoveneascã, muºca cu atenþie din pâine, o mesteca bine
înghiþând încet bolul. Continua: Odatã m-am îmbarcat pe o
navã  brazilianã care pleca din Marsilia spre Matto-Groso.
Cãpitanul plãtea bine ºi ne-a spus cã la întoarcere vom fi
oameni bogaþi. Don Ricardo era din Rio ºi fãcuse ºcoala de
marinã la Academia di Nautica din Livorno. Într-o danã mai
ascunsã din port, aproape o zonã pustie, încãrcãm lãzi cu
arme ºi muniþii. Era  dupã rãzboi ºi traficul de arme, în ciuda
embargoului era în floare. Nava pe care eram îmbarcat se
numea Zaharia ºi încãrcatã full abia se târa pe Atlantic. Dupã
ce aþâþã vântul, don Ricardo ordonã ºi ridicarea unei vele
mari care grãbeºte înaintarea vechiturii. Intrãm pe Amazon,
navigând în amonte pânã la localitatea de-i zicea Capo de
Oro. Suntem întâmpinaþi de o mulþime de bãrci pline cu
aborigeni ºi pe punte cad sãgeþi care aveau legate tivde de tot
felul de animale, dar ºi umane. Cadouri tunã de la comandã
bravul nostru cãpitan. Dã funda  ºi când lucrurile pãreau cã
se liniºtesc, la bord se urcã în valuri stãpânii locului. Desfac
relaxaþi capacele de la magazii, începând descãrcarea lãzilor.

(continuare în pag. 51)
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Scriitori gãlãþeni nominalizaþi în
*DICÞIONARUL GENERAL AL

LITERATURII ROMÂNE*

EUGEN TEODORU
- prozator -

S-a nãscut la 23 iulie 1922, la
Galaþi. Învaþã mai întâi la Galaþi, apoi
urmeazã cursurile Liceului Militar
„ªtefan cel Mare” din Cernãuþi (1934-
1942), iar la Bucureºti, simultan,
cursurile ªcolii de Ofiþeri de Jandarmi
(1942-1944) ºi cele ale Facultãþii de

Drept (1942-1946). Participã la rãzboi, pe frontul antihitlerist.
Pânã în anul 1962 a fost ofiþer în armata românã, dupã care, o
vreme va fi redactor ºef la „Revista Arhivelor Statului”, apoi
secretar literar al Ansamblului „Ciocârlia”, redactor la televiziune,
din 1971 la revista „Pentru patrie”, membru în consiliul de
conducere la „Sãptãmâna”. Debuteazã în anul 1945, la „Facla”
din Brãila, unde e prezent cu prozã ºi cronici literare, iar prima
carte Croitor pentru sãraci, îi apare în anul 1962.

Volumul de debut ºi Microbuzul de searã (1964) adunã
proze scurte despre drame provinciale ºi întâmplãri din Al Doilea
Rãzboi Mondial, analizând traumele celor care i-au supravieþuit.
Sub aparenþa unui paºnic croitor al periferiei, Bãlan acþioneazã
ca agitator comunist, pânã la urmã arestat. În schiþa Microbuzul
de searã prezintã idila dintre ºoferul Ricã ºi vãduva Sofia, în
sufletul cãrora urmele rãzboiului sunt încã adânci. Dar majoritatea
povestirilor ºi schiþelor sunt convenþionale, cu binecunoscuta
schemã despre douã lumi opuse, cea veche, a naziºtilor sau a
chiaburilor, ºi cea nouã, a sovieticilor omenoºi ºi a rãzvrãtiþilor
care se rup de trecut ºi se descoperã tovarãºi. Flãcãri pe chei
(1964) include acelaºi gen de texte, vag autobiografice, în care
personajul cel mai important este soldatul român, surprins în
conflictele cu armata germanã, în misiuni eroice, rezolvate
spectaculos. Asemãnãtoare sunt ºi Rãgaz (1965) sau Sub temelii
(1962) cu notaþii ale faptului mãrunt ºi o predilecþie cãtre detalii
nu o datã melodramatice. Naraþiuni despre purtãtorii scutului
patriei despre actele de curaj ale militarilor apar ºi în Podul de
foc (1975), autorul reciclând uneori întâmplãrile sub alt titlu, ca
în cazul povestirii Împãcarea, din Flãcãri pe chei, care devine
aici Grija. De la mahalaua provinciei sau de la istorisirile cu
amintiri despre cele douã rãzboaie, Eugen Teodoru va trece spre
lumea cazonã ºi cãtre erotism, ca în Diana (1969) sau în romanul
Frumoasele garnizoanei (1969), reluat în altã variantã sub titlul
Nuntã cu sãnii (1980). Modelul care se contureazã de acum
înainte este Eugen Barbu, autorul oprindu-se la lumea interlopã.
În Frumoasele garnizoanei protagonistul, un locotenent, este
îndrãgostit pânã la obsesie de o dansatoare de la Alhambria ºi
posibil prostituatã, iar lirica se þese între lirism ºi observaþie,
mediul militar intrând în conflict cu pasiunile indivizilor. Emil
Manu vede aici nu numai un roman social ºi de moravuri, ci ºi
un autentic jurnal al mirajului garnizoanei, care petrece. De
reþinut atracþia cãtre o casã stranie, amintind vag, ca ºi alte
câteva elemente, de misterele din proza lui Mircea Eliade. Pe
tipicul întoarcerii cãtre o epocã vetustã, cãtre o lume care se
stinge, privite cumva balzacian, este proza din culegerea Corabia
mistuitã (1983), cu unele nuvele de mistere, ca Mãtuºile sau O
casã ciudatã. Paginile din Bucureºti, oraº de vis ºi de dor (1977)

recompun o microistorie a capitalei,
de la paºoptism la comunism,
autorul încercând sã contureze
imaginea unui oraº plãmãdit de
istorie, taine, vise ºi legende, cu
episoade extraordinare, figuri
simbolice, momente gastronomice
ºi mondene (la Capºa) sau de
culturã. Moartea boxerului, volum
de povestiri poliþiste, ca ºi
Pasagera (1989), are drept
protagonist un miliþian, fost sportiv
de performanþã, cãzut la datorie.
Din scrinurile regilor (1979)
urmãresc destinul familiei de
Hohenzollern, cu fapte secrete, într-
un roman-document despre iubirile
ascunse ale reginelor,
contraspionaj aventuri etc., unde
episoadele prelucreazã materiale din
arhive ºi epistole. Port dunãrean
(1964) ºi Din legendele Dunãrii
(1982), reunesc crâmpeie reale ºi
fantastice din povestea fluviului, de
la naraþiuni mistice despre Vâlcan
sau despre celebrul Terente
(prezentat în mai multe cãrþi ale lui
Eugen Teodoru) pânã la reportaj. ªi Brelocuri (1985) se învârte
în jurul oraºului port, în scurte secvenþe ziaristice. Scriitorul
priveºte Vadul Brãilei parcã din perspectiva lui Fãnuº Neagu,
cu intenþia de a da o literaturã senzaþional–pedagogicã pentru
tineret. Acelaºi melanj de educaþie ºi divertisment apare ºi în
romanul Zori de ceaþã (1985), unde prozatorul revine la temele
preferate (mediul cazon, Dunãrea, rãzboiul, familia), cu saga
unui clan de ofiþeri ºi ciocoi, în care se strecoarã ºi un personaj
remarcabil, Leonora Baron. Receptiv ºi prolific, Eugen Teodoru
derapeazã uneori în kitschul literaturii de consum, dupã Marian
Popa una dintre slãbiciuni fiind eticismul sentimental.

S-a stins din viaþã în urmã cu un an la 25 septembrie 2008,
la Bucureºti.

Articolul referitor la Eugen Teodoru din acest DICÞIONAR
include, la final, liste cu „Scrierile” autorului ºi „Repere
bibliografice” despre autor.

Virgil GURUIANU

* DICÞIONARUL GENERAL AL LITERATURII
ROMÂNE este realizat sub egida Academiei Române ºi se
doreºte a fi o lucrare complexã, un „…dicþionar integral al
literaturii române cu tot ceea ce presupune el: autori,
publicaþii, curente literare, concepte, opere anonime, instituþii
literare etc.”, un dicþionar „…ce încearcã sã prezinte pe toþi
autorii de limbã românã, care într-un chip sau altul ilustreazã
cultura românã în timp ºi spaþiu, indiferent de locul unde au
scris ºi s-au afirmat”. (Eugen Simion: „Cuvânt înainte”)

 Ilustraþii dupã documente din colecþiile Bibliotecii
“V.A.Urechia”
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Presa pedagogicã i-a preocupat pe dascãlii gãlãþeni încã
de la sfârºitul secolului al XIX-lea. Alãturi de publicaþii cu caracter
social-politic, economic, comercial, cultural-artistic, religios,
satirico-umoristic etc. au apãrut, la  Galaþi, ºi periodice didactice,
tipãrite prin munca entuziastã a unor oameni de carte ºi de suflet
- învãþãtori ºi profesori - care ºi-au pus talentul, energia ºi, nu de
puþine ori, modestul avut, pentru apariþia lor. În general,
publicaþiile respective au dezbãtut probleme în concordanþã cu
noile curente ºi metode pedagogice, pentru cât mai buna instruire
ºi educare a elevilor. De asemenea, sunt extrem de preþioase ºi
interesante pentru noi, astãzi, informaþiile pe care ni le oferã
publicaþiile respective fiind, am putea spune, o oglindã a stãrii
generale a ºcolii gãlãþene în evoluþia ei.

AMICUL PEDAGOGIEI este primul periodic didactic
gãlãþean, apãrut sub forma unui buletin sãptãmânal. S-au pãstrat
la Academia Românã doar trei numere, datate 12, 20 ºi 28 martie
1889, fiecare având câte patru pagini. Redactorul publicaþiei pleda
pentru laicizarea ºi gratuitatea învãþãmântului nostru, având ca
model învãþãmântul francez de dupã revoluþia din 1789. Buletinul
consemneazã cu precãdere - din acest punct de vedere poate fi
un util izvor istoric -, evenimente din viaþa ºcolii noastre: catedre
scoase la concurs, proiectul de buget al Ministerului Instrucþiunii
Publice, convocarea celui de-al VI-lea Congres al Corpului
Didactic (Iaºi, 3-5 aprilie 1889 ), privind organizarea ºcolilor
normale, majoritatea salariilor învãþãtorilor sãteºti, de la 70 la 80
de lei, „neîndestulãtoare pentru nevoile ºi greutãþile vremii”,
trimiterea unor tineri pentru specializare în strãinãtate.

BULETINUL INSTRUCÞIUNII, revistã condusã de un
„comitet redactor”, alcãtuit din învãþãtori din întreg judeþul,
având pe frontispiciu adagiul „Lumineazã-te ºi vei fi”, a avut o
apariþie lunarã, neregulatã, din noiembrie 1891 pânã în iulie 1894.
Scopul revistei, conform primului numãr, era „de a consolida pe
toþi membrii corpului didactic în luminarea viitoarei generaþiuni”
ºi de „ a nu avea nici un rol politic”, precum ºi programul formulat
în zece puncte, ce se pot constitui în tot atâtea rubrici ale revistei:
1) chestiuni de ºtiinþã; 2) chestiuni didactice; 3) conferinþe anuale
ºi regionale; 4) generalizarea ideilor utile din alte reviste; 5)
metode de predare la diverse obiecte; 6) din igiena ºi medicina
popularã dupã reviste de specialitate; 7) de ale agriculturii; 8)
economia ruralã: cultura cânepei, a inului, a gândacilor de mãtase,
îngrijirea albinelor, etc.; 9) noutãþi originale ºi din alte foi; 10)
corespondenþe.

Un spaþiu important în economia revistei îl ocupã
problemele de metodicã. Amintim doar câteva titluri: „Despre
metode în general”, „Metoda numeraþiunii”, „Metoda
învãþãmântului gramaticii”, etc. În alte articole se analizau critic
programele ºcolare sau „noul orar în ºcolile rurale”. Într-un articol,
autorul constata , cu pãrere de rãu cã „mai toþi puternicii care
s-au succedat la cârma þãrii…nu voiesc a da þãranului aceeaºi
culturã ca a orãºanului”, motiv pentru care se impune-cerea
autorul - „a se unifica programa ruralã cu cea urbanã…, o
frecventare regulatã a copiilor, un local spaþios, igienic,
aprovizionat cu toate aparatele didactice”.

REVISTA ASOCIAÞIEI ÎNVÃÞÃTORILOR ªI
ÎNVÃÞÃTOARELOR DIN ROMÂNIA, revista  Asociaþiei
Centrale a Învãþãmântului Primar, a apãrut în anul 1899. Revista

a fost editatã la Galaþi în perioada iunie 1905 - august 1908.
Între obiectivele publicaþiei erau „ridicarea stãrii materiale ºi
intelectuale a învãþãmântului român ºi consecutiv a prestigiului
sãu”. Prin tematica abordatã în etapa gãlãþeanã, revista avea un
conþinut enciclopedic, dar spaþiul cel mai larg revenea
problemelor de învãþãmânt ºi de educaþie. Dintre articolele
publicate menþionãm: „Reforma învãþãmântului”, articol care
promova ideea cã ºcoala trebuie sã dea, alãturi de oameni cu

ºtiinþã de carte, ºi „pricepuþi gospodari”, „cumpãniþi
chivernisitori” ºi„cei mai buni soþi, pãrinþi ºi cetãþeni”, „ªcoala
ºi democraþia”, „Învãþãtori în miºcarea economicã”, „ Necesitatea
studiului limbilor strãine în ªcolile Normale”, „Rolul educativ al
teatrului ºcolar”, „Dezvoltarea principalelor virtuþi la copil”,
„Cultura învãþãtorilor”, etc.

OPINII ªCOLARE, revista Asociaþiei Corpului Didactic
Primar din judeþul Covurlui, a apãrut în perioada aprilie 1923 -
noiembrie 1924. În Cuvântul înainte se sublinia cã revista va fi
preocupatã de „înnoirea ºi îmbunãtãþirea culturii profesionale”,
deoarece „numai o învãþãtorime pe deplin luminatã asupra
chemãrii sale ºi necontenit încãlzitã de marile idealuri umane ºi
naþionale, ºcoala primarã va putea conduce sufletul poporului
pe cãi de adevãr ºi de sãnãtate moralã” ºi, în al doilea rând,
publicaþia va fi interesatã de „asigurarea situaþiei noastre morale
ºi materiale”. Este extrem de semnificativ urmãtorul mesaj
transmis de revistã: „Pãstrând tot ceea ce este bun în perioada
veche –trebuie sã rupem însã cu principii ºi metode care s-au
dovedit cã, în loc sã dezvolte mintea ºi sufletul copilului, le
încãtuºeazã ºi le opresc în desfãºurarea lor”.

CATEDRA, un periodic tipãrit la Galaþi, prin contribuþia
destoinicului institutor Dimitrie T. Faur (1875-1960), cu apariþie
lunarã, între 1 aprilie 1927-1943, însumând 167 de numere.

În articolul-program „Gândul nostru”, publicaþia îºi
propunea sã promoveze „piese de teatru, poezie, dialoguri,
anecdote, monologuri, cât mai plãcute ºi potrivite pentru o
serbare din cursul anului ºcolar”, ca ºi „articole de interes ºcolar,
cultural, cum ºi informaþiuni despre miºcarea învãþãtoreascã”.

LÃMURIRI ªCOLARE, a fost o revistã cu un pronunþat
conþinut metodic, cu apariþie intermitentã, între anii 1930 ºi 1942,
tipãritã la Galaþi, Tecuci ºi Bacãu. Sunt relevante articole precum
„Compuneri libere”, „Desenul liber”, „Jocul ºi activitatea practicã
în ºcoala primarã”, „Oboseala intelectualã la elevi”, „Frica în
ºcoalã”, „Disciplina în ºcoalã”, „Conducerea de sine a clasei ºi
rolul ei în formarea caracterului”, „Metode noi de educaþie”,
„Lecþii de gramaticã”, „Problema manualelor ºcolare”, „De vorbã
cu sãtenii despre ºcoalã”, etc.

CÃMINUL ªCOALEI, revista Asociaþiei Învãþãtorilor
(secþia Covurlui), a apãrut, cu intermitenþã, în perioada 1931-
1940. Articolul - program, intitulat „Un îndemn ºi o chemare”,
era sugestiv pentru ceea ce se voia a fi revista: sã evidenþieze
cã învãþãtorul trebuie sã fie primul factor de îndrumare ºi de
progres al societãþii noastre; valorificarea experienþei trecutului
în edificarea prezentului ºi viitorului ºcolii; demascarea „tuturor
nedreptãþilor ce ni se vor mai face ºi de oriunde vor veni”.
Dintre articolele mai importante amintim: „ªcoala primarã ºi noua
reformã ºcolarã”; „Tot în chestia reformei învãþãmântului”;
„Cultura învãþãtorului ºi particularitãþile sale de culturã”; „Copii
dotaþi”; „Debilitatea mintalã la ºcolari”, etc.

Dascãlii gãlãþeni au mai scos ºi alte publicaþii cu conþinut
pedagogic, cu tematicã foarte diversã, însã cu apariþii neregulate,
dintre care menþionãm: BISERICA ªI ªCOALA, BUCIUMUL
INSTRUCÞIUNII, SEMÃNÃTORUL, VREMEA NOUÃ,
ªCOALA, etc.

ªCOALA GÃLÃÞEANÃ, publicaþie de opinie pedagogicã,
editatã de Casa Corpului Didactic din Galaþi, a pornit la drum în
primãvara anului 1990 (nr. 1, mai-1990), când, un grup
de profesori entuziaºti -Gheorghe Felea, Miroslava Gherasim,
George Lateº, Ghiþã Nazare, Maricica Stanciu ºi Jana
Andreescu -,beneficiind de generozitatea unei instituþii abia
reînfiinþate, casa corpului didactic (director, prof. Ghiþã Nazare),
au hotãrât, în ciuda unor nebãnuite greutãþi, sã îndeplineascã o
dorinþã exprimatã adesea în anii anteriori, dar nemateriali-
zatã încã.

TRADIÞII  ALE  PRESEI  PEDAGOGICE  GÃLÃÞENE

continuare în pag. 31 Ghiþã NAZARE
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2 x 2
Anti-prelegeri de literaturã terestrã

Al X-lea fals argument poetic:
Oare chiar trebuie sã fie literatura ”impersonalã, adicã obsesivã, nemiloasã ºi supraumanã.”? Împreunã cu

“florile de aur ale unor cuvinte neobiºnuite: iubire, neprihãnire, moarte”?… Da. Poate sã fie astfel dar ºi sã uite de
iubire sau sã o marginalizeze încât te-ai putea întreba cum de se pot scrie atât de multe cuvinte despre iubire când
ne-am putea foarte bine lipsi de ea înlocuind-o cu slujirea raþiunii º.a. Sã fie iubirea doar un produs al civilizaþiei ºi
al culturii? Un substitut al dorinþei? Da, scriitorul de aici, de mai jos, nu pare sã punã preþ pe valorificarea iubirii în
literaturã... O fi fost vreun spirit victorian... De o monumentalã pudoare...

Când se lanseazã în ceea ce numim convenþional „prozã” (în 1954, chiar cu „Lord of the flies”, dupã ce
debutul absolut are loc în 1934, cu o carte de poezie), este deja marcat de experienþa rãzboiului, la care participã
direct, ºi devine obsedat de problema Rãului (poate „aºa-zis” dacã suntem atenþi la Konrad Lorenz), care, dupã unii,
i-a marcat întreaga operã...

El apeleazã la tema ºi mitul insulei, pentru a-ºi demonstra teza, încadrându-se într-o tradiþie cãreia i-au
plãtit tribut Homer, Shakespeare, Jules Verne, R.L.Stevenson, Defoe, Fowles, Bioy Casares, Tournier, ca sã ne referim
doar la cei care ne vin degrabã în minte când ne gândim la insule din Caraibe ori Mediterana levantinã (ºi nu numai),
unde ne-am refugia cu o bibliotecã serioasã pentru un concediu nesfârºit...Un concediu pe care „sfârºitul nevinovãþiei”
ºi „bezna inimii omeneºti” ni-l pot strica uºor transformându-l într-o luptã pentru supravieþuire, precum (deºi aici nu
este vorba de niciun concediu!) în...

Împãratul muºtelor, de William Golding

(Ediþiile din anii 1969, Ed.Pentru Literaturã Universalã ºi
2009, Ed.Humanitas, în traducerea lui Const.Popescu)

a.g.secarã:

Cu siguranþã, William
Golding nu pare sã fie un scriitor
spectaculos. E un raþional care
ºi-a pus talentul la colþ... Da, el nu
pare sã mizeze pe talent. Talentul
este pentru circari... Dar sunt
nedrept... Poate... Dupã ce am citit
doar trei cãrþi ale sale, un scriitor
totuºi premiat cu Nobel (ªi aici nu
sunt atât de snob încât sã cred cã
Nobelul înseamnã neapãrat
valoare... din punct de vedere
metafizic: evident, folosesc

cuvântul „metafizicã” întotdeauna când vreau sã spun mult prea
multe! Sic!), ºi anume „Lord of the flies”, „The Spire” ºi „The
Double Tongue”... Pare sã simplifice la maximum, pânã la
butaforie... lumea ºi omul. Cautã esenþele... Având un enervant
pretext pentru prãbuºirea avionului în care se aflã mulþi, mulþi
copii, ºi anume începutul unui presupus rãzboi nuclear. Enervant
pentru cã este un motiv destul de des întâlnit în a doua jumãtate
a secolului al XX-lea, din motive propagandistice uneori...
Probabil nu este cazul ºi aici.

Pe alocuri parcã este ºi o pledoarie pentru prietenie,
pentru solidaritate umanã. Dar, pe bunã dreptate, sugestia este
cã în cazuri de crizã majorã, ne întoarcem pur ºi simplu la lupta
pentru supravieþuire... Apelul la raþiune pe care îl fac repetat
Ralph ºi Piggy nu-ºi mai gãseºte la un moment dat niciun
rãspuns... Nu mai rãmâne decât dansul vânãtoresc al puºtilor
care ne convinge ºi ne reaminteºte cã dansul a fost ºi un ritual
de ucidere (ºi a fricii dintre doi oameni)... Dansul ºi vânãtoarea!
Ca forme ale „aºa-zisei” iubiri, ca sã fim în continuare un pic
konradlorenzieni... Dupã cum spune poetul S.Stamate:

„Presupun/ cã prãdãtorul/ când se apleacã/ asupra prãzii/ o face/
nu doar pentru a-ºi potoli foamea/ ci ºi o dragoste imensã”...

O dragoste care ne scapã de sub control deseori, nu
ºtim sã o numim, ne sâcâie, ne plictiseºte, ne oboseºte iar uneori
poate nici nu apucãm sã o învãþãm... ªi pentru cã „Împãratul
muºtelor” ne bântuie mai des decât am fi dispuºi sã o
recunoaºtem... ªi puþini ajung sã vorbeascã, uneori poate doar
în delir, precum simbolicul ºi enigmaticul Simon, un personaj cu
oarecari însuºiri ºamanice, cu acest Lord al întunericului din noi
(ºi nu numai)... Simon, prima victimã a decãderii criminale a puilor
de oameni în proces de sãlbãticire...

Oricum, victime par a fi doar cei care conºtientizeazã
prezenþa Rãului: dispãrutul bãieþel cu un semn din naºtere,
Simon, Piggy, Ralph, liderul ales democratic, care devine un
proscris ºi este salvat în ultimul moment... al cãrþii.

Pentru cã doar cei cu „bun simþ” pot simþi Rãul ºi pot
încerca sã-l ocoleascã, dupã cum se sugereazã pe la pagina 266
a ediþiei din 1969 în limba românã... Rãul, acest sfinx primitiv
întruchipat într-o tigvã de porc sãlbatic care îl priveºte pe
fugãritul Ralph (Fugãrit de cãtre toþi ceilalþi fiindcã el voia sã
pãstreze Regulile, singura avuþie adevãratã a Omului, care îl
poate Salva) „ca o fiinþã care cunoaºte toate rãspunsurile ºi nu
vrea sã le dezvãluie”... Deºi, la un moment dat, este vocea unui
anumit imaginar colectiv care vorbeºte cu viitoarea
victimã, Simon:

„- Te previn. Am sã mã înfurii. Pricepi? Eºti un nedorit.
Pricepi? Avem de gând sã petrecem pe insula asta. Pricepi?
Avem de gând sã petrecem pe insula asta! Aºa încât nu merge
mai departe, bietul ºi rãtãcitul meu copil, cãci altfel... o sã te
omorâm. Pricepi? Jack, Roger, Maurice, Robert, Bill, Piggy ºi
Ralph. O sã te omorâm.Pricepi?”

ªi, într-adevãr, chiar ºi vocile raþiunii, Piggy ºi Ralph,
participã la prima crimã... Dovadã didacticistã cã întunericul este
în fiecare dintre noi...

Dar pe planeta aceasta ca o insulã mulþi nu se gândesc
decât la o petrecere nesfârºitã, cu cât mai multe artificii ºi cu cât
mai mult zgomot pentru a alunga acest rãu de sine de nealungat...

Mda, mai mult o carte ca un scenariu de film filosofic...
Arta este lãsatã imaginaþiei cititorului iar aºa zisele personaje
negative sunt chiar schematice, abia schiþate ºi lãsate aºa... Dar
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poate chiar aºa sunt oamenii rãi... Abia schiþaþi... Chiar englezi
fiind (cred cã în text - la p.62 - este o ironie la adresa sistemului
de învãþãmânt britanic care îi învaþã pe copii cã ei sunt cei mai ºi
cei mai!)!... Gata sã se supunã fiarei care poate fi gãsitã în tot
ceea ce nu înþelegem... Uneori chiar ºi în „acea stranie ºi nevãzutã
luminã a prieteniei, a aventurii ºi a mulþumirii de sine”... dar mai
ales în „sentimentul duºmãniei”. Fiara din „zeul necunoscut”
care încheie „The Double Tongue”, fiara care arbitreazã
înfruntarea dintre „lumea strãlucitoare a vânãtorii, a tacticii, a
bucuriilor sãlbatice, a îndemânãrii” ºi „lumea nostalgiei, a bunului
simþ ultragiat”, fiara care stãpâneºte „frica” care ajunge sã ne
manipuleze, marionete... Da, mai este ºi o carte despre frica cu
care ajungem toþi sã ne obiºnuim.

Da. Cred cã autorul nu trebuia sã intervinã. Ralph trebuia
sã fie salvat doar de cãtre o minune. William Golding nu a fost
aici o minune. Dar îmi este simpatic. Poate pentru cã s-a nãscut
într-o zi de 19 septembrie. 1911.

Oricum, de pe insula unde este el acum, nu cred cã-i
pasã prea mult de simpatia mea...

Sorin Atanasiu:

Cum sunã propoziþia: „Copiii pot fi criminali”? Sau poate
se mai atenueazã neplãcerea prin altã propoziþie: „Copiii - în
lipsa educaþiei ºi a cenzorului adult (matur) - pot comite
atrocitãþi”. Cartea lui William Golding, Împãratul muºtelor, ne
pune în faþã împrejurarea unui naufragiu pe o insulã cu
supravieþuitori numai copii între 6 ºi 12 ani.

Se pare cã, în mod firesc, tendinþa de minimã educaþie
socialã a grupului de copii cautã situaþia armonicã a democraþiei.
Ei hotãrãsc prin vot ºi raþionalizare întreg nomenclatorul de
sarcini socio-profesionale necesare convieþuirii într-o
comunitate. Ex.: unii vor construi adãposturi, unii vor întreþine
un foc în permanenþã, unii vor vâna etc…

Pe acea insulã nu exista nici un imperativ exterior, nici o
coerciþie. Totul se putea petrece aºa cum ei hotãrau. Libertatea
era absolutã. Nimic nu putea opri expresia purã a Voinþei.
Domeniul absolut al Voinþei era deschis în tot infinitul
posibilitãþilor. Se putea pune temeiul oricãrei morale umane. Se
putea lua totul de la zero. Aici asistãm la naºterea oricãrei valori
pentru viaþa omului. W. Golding încearcã prin aceastã carte sã
reveleze omul în cât mai proteica lui formã. Începutul începutului
pentru morala umanã. Aceasta este o carte despre „bazele
moravurilor umane”.

Trebuie sã admitem totuºi - chiar ºi copiii naufragiaþi
purtau deja în ei formele de organizare social-umanã. Aceasta a
înlesnit, oarecum, coabitarea ºi întreprinderea de noi reguli.
Organizarea ierarhicã, respectul pentru ordine ºi Lege le purtau
într-o oarecare mãsurã de acasã. Aici doar puteau alege sã le
aplice pe pielea lor. Chiar dacã începutul povestirii este
promiþãtor în sensul forþei umane cosmotice, iatã cã formaþiunea
umanã de maximã inocenþã, naivitate, puritate, anume copilul,
ajunge ca ( într-o situaþie particularã unde mitul, reveria ºi beþia
vieþii noi duc la orbire ) sã ucidã!

Se dezvoltã un întreg sistem de teroare organizatã. Grupul
vânãtorilor, gratificat prin forþã ºi dominaþie reduce autoritatea
Raþiunii ºi a Legii. De fapt, se instituie o nouã Lege prin care
neaderenþii la noul sistem social-valoric vor fi omorâþi, pur
ºi simplu!

Dictatura bicepsului, a atletismului agresiv, a vânãtorului

agil! Câºtigãtorii noii vieþi
sunt cei mai puternici din
punct de vedere fizic, sunt
cei care sufocã raþiunea ºi
cele mai  simple forme de
compasiune umanã. Nu mai
este loc pentru nimic slab.

Nevolnicia ºi
cuminþenia sunt strivite aºa
cum bolovanul îl striveºte
pe profetul Gândirii
Pacifiste, Piggy.

Civilizaþia ºi toatã
moºtenirea ei cade de pe
copiii-vânãtori aºa cum
le-au zburat ºi pelerinele
negre de coriºti în vreo
bisericã oarecare. Crucile de pe haine pe care le purtau la început
nu erau decât însemnele unei aderãri provizorii ºi artificiale la un
sistem pe care nu ºi l-au interiorizat niciodatã (sau n-au avut
timp, datã fiind vârsta!) Vânãtoarea ºi uciderea erau mai puternice
decât grija, mila ºi dedicaþia pentru celãlalt.

Iatã un exemplu de entuziasm copilãresc în ritualul
vânãtorii: „Cercul se adunã ºi se strânse. Robert guiþã,
prefãcându-se cã-i e fricã, apoi chiar de durere adevãratã. - Hei,
opriþi-vã, mã doare! Mânerul suliþei îl lovi în spinare, în timp ce
se strãduia sã iasã din mijlocul lor. -Þineþi-l! Îl apucarã de mâini
ºi de picioare. Ralph, cuprins deodatã de un entuziasm nebun,
înºfãcã suliþa lui Eric ºi îl împunse pe Robert cu ea. - Omorâþi-l!
Omorâþi-l! Robert  urla ºi se zbãtea cu forþa disperãrii. Jack îl
þinea de pãr ºi îl ameninþa cu cuþitul. În spatele lui se afla Roger,
luptându-se sã se apropie. Melopeea se înãlþã ritualic, ca la
sfârºitul unui bal sau al unei vânãtori. -Înjunghie porcul!
Taie-i grumazul! Zdrobeºte-i capul! Ralph se strãduia ºi el sã
se apropie, sã înºface o mânã din acea carne cafenie ºi
vulnerabilã. Dorinþa de a strânge ºi de a rãni devenise
copleºitoare” (p. 130).

Se pare cã societate umanã de pretutindeni ºi de orice
vârstã poartã însemnele agresiunii pure. Violenþa este doar
mascatã de un discurs ordonator palid. Omul este agresiv prin
excelenþã. Capacitatea lui de distrucþie este incontestabilã. Rãul,
dacã vreþi, sãlãºluieºte în sufletul omului de dinaintea oricãrui
bine ori, în cele din urmã, e mai puternic.

Cineva îmi spunea cã aceastã carte este imaginaþia
autorului ºi noi nu ºtim sigur dacã un grup de copii naufragiaþi
s-ar comporta întocmai. Însã ce vedem pe tot întinsul istoriei ºi
„civilizaþiei” umane este conflictul, sigur, în grade diferite! În
Washington, bunãoarã, nu se omoarã populaþia civilã, dar de la
Washington pornesc ordine de deplasare ale trupelor militare
ce omoarã în Irak sau Afganistan nu doar insurgenþi ci ºi
populaþie civilã, sigur din greºealã! Poate cã nucleul democraþiei
ºi libertãþii umane este putrezit la Casa Albã!

Mã gândesc, totuºi, cã Iahve a fost îndreptãþit în Marea
sa Inundaþie, deºi câþiva drepþi au scãpat. Nu pot vorbi niciodatã
despre om fãrã ca sã nu mã enervez. Specia umanã este
dezamãgitoare pentru orice Zeu. Umanitatea se defineºte cel
mai frecvent prin animalitate. Excepþiile sunt câteva ºi nu mã
conving de contrariu.

(Note la imagini:1.- William Golding în anul 1964,
fotografie de Paul Shutzer; 2. - Coperta ediþiei princeps)
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Am adresat urmãtoarele ºapte întrebãri unor personalitãþi marcante ale culturii naþionale, încercând sã definim, prin
rãspunsurile lor, starea actualã ºi perspectivele literaturii româneºti:

1. Cum caracterizaþi tendinþele culturale ale vremii noastre? Sã fie intertextualitatea o formã culturalã
„elitist”- cleptocratã?

2. Existã, în plan literar, un conflict între generaþii?
3. Cum consideraþi încercarea de a desfiinþa unele personalitãþi literare ale trecutului mai apropiat sau mai depãrtat?
4. Actuala „falangã” de scriitori, artiºti plastici, muzicieni îºi poate susþine pretenþia de a elimina cu totul ºi de a înlocui

experienþa înaintaºilor ºi valorile esenþiale ale culturii milenare mediteraneene bazatã pe cea a Greciei antice ºi a Romei?
5. Credeþi cã prin abolirea unor criterii formale cultivate pânã pe la jumãtatea secolului trecut ºi prin înlocuirea acestora

cu versul liber, fãrã  gramaticã, cu despãrþiri groteºti în silabe, poezia capãtã mai largi aripi?
6. În ce mãsurã economia de piaþã sprijinã dezvoltarea culturii sau dimpotrivã, o obstrucþioneazã?
7. În ce mãsurã literatura extrateritorialã româneascã exprimã niºte adevãruri perene ale culturii româneºti? Se identificã

tendinþele justificate ale oamenilor de culturã din Basarabia, Bucovina, Voivodina ºi din alte pãrþi  cu direcþiile  care se susþin
ºi se lanseazã în Capitala României? Viorel DINESCU

A N C H E TA l u i  D I N E S C U

Victor CILINCÃ
1 . Te n d i n þ e l e

culturale ale vremii
noastre? „Dragã-mi este
dragostea”, cum a spus
poetul – adicã nevoia de
a intra în conºtiinþa
publicului „arde” etape,
sare uneori peste masa de
scris, pentru a participa
la discursuri inaugurale
sau evocatoare puternic
mediatizate, cu succes
imediat. E mai mult dor de
a scrie decât sacrificiu,
prin renunþarea la o viaþã
normalã pentru liniºtea

biroului. Anii crizei îi înseamnã, desigur, ºi pe scriitori, iar lipsa
unor cohorte de cititori, ca altãdatã, duce ºi la acte de
exhibiþionism literar...

Schimbãri de stil? Influenþa filmului de acþiune
(american, of course!), ca ºi reportajul (neliterar), imprimã
autorilor „recenþi” un ritm mai rapid – o transformare bunã, cred
eu, sau cel puþin în ton cu vremurile...

Intertextualitate, „formã culturalã elitist - cleptocratã”?
Pãi, existã o artã ºi în a fura... Acolo unde autorul se joacã,
fãcând, asemenea lui Cãrtãrescu în „Levantul”, mai mult decât
parodie, îmbrãcând (aºa cum face de pildã ºi un cunoscut
cercetãtor istoric, care se înveºmânteazã anume în haine de
epocã, pentru a se simþi „ca atunci”!), câºtigul literar se vede!
Eu cred cã nu existã reguli: un geniu poate prelua ceva sau chiar
continua lucrarea altuia, o poate dezvolta chiar mai bine, însã
nu toatã lumea este în stare sã nascã valoare. ªi în ciudãþenie,
eºti reþinut dacã eºti primul.  Urmuz a fost unic, iar Tzara a rãmas
un accident literar, desigur, unul remarcabil prin extravaganþã -
ca ºi „Fântâna” lui Duchamp, un vas de closet... Când ai ceva de
povestit, este bine sã o faci cu ideile tale, iar trimiterile la lucrãri
de referinþã, dacã este musai sã le faci, trebuie sã aibã discreþia
parfumului trecut prin perdea, nu sã aibã scopul de a arãta cât
de cultivat poþi fi tu, scriitorul!

2. Nu existã, cred, un conflict adevãrat între generaþii,
pe plan literar! Vârstele diferite îºi beau cafeaua în baruri diferite;
cu rari excepþii. De tipãrit, generaþia impusã deja înainte de 1989
încearcã sã lupte cu editorii care le cer bani ºi doar uneori îi
publicã pur ºi simplu. Tinerii condeieri ºtiu sã iasã însã ºi pe
Internet, sunt mai zglobii în a participa la întruniri naþionale de

creaþie la mari distanþe ºi au la dispoziþie concursuri literare,
care îþi pot aduce oarece notorietate pânã la 35 de ani. Dar nu îþi
dau voie s-o reconfirmi (sau sã debutezi, poftim, la bãtrâneþe!)
dupã aceastã vârstã. Sau dacã faci parte din vreo uniune de
creaþie, pentru cã probabil se considerã cã uniunile respective
pot sã aibã grijã de toþi cei înscriºi acolo... ªi mai grav este în
cazul concursurilor pentru publicarea unui volum. Nu þi se
publicã decât primul, aºa cum condamnatului la moarte i se dã o
singurã þigarã – s-o descurca el, Dincolo... Aºa cã regulile impuse
de seniorii Culturii, cu ghilimele sau nu, ne despart sau ne
aproprie, nu vârsta! La cenaclul pe care îl frecventez, „Noduri ºi
semne”, vin, iatã, autori din generaþii foarte diferite.

3. Chiar nu meritã un rãspuns aceastã întrebare.
Personalitãþile adevãrate nu pot fi „desfiinþate”! Nu spunea
Bulgakov cã manuscrisele nu ard? Comuniºtii de pildã au interzis
personalitãþi, dar tot nu le-au putut desfiinþa, ci din contra! A
ataca personalitatea cuiva, de la Eminescu în jos, poate însemna
ori cã respectivul atacator vrea sã intre mai uºor în Istorie, cu
reacþii de inimã neagrã gen Macedonski sau Ventura, ori cã
personalitatea respectivã a fost prezentatã abuziv, dintr-o
singurã laturã a talentelor sale, ºi se simte nevoia de a umaniza
personajul. Uneori, se întâmplã ºi una ºi alta. Dar, atenþie: sã nu
confundãm anecdotica, pasiunea de a povesti ºi amãnunte
istorice (ce-a pierdut Villon dupã ce publicul cititor a aflat cã
trãgea la mãsea?), sã nu confundãm deci relatãrile despre OMUL
respectiv, cu denigrarea calitãþii sale de poet, sculptor, muzician,
prozator sau coregraf! Oricum, adevãrata valoare este
recunoscutã indiferent ce i se reproºeazã ori chiar a fãcut: vezi
cazul Celine!

4. Ohoho, tocmai Grecia Anticã! Nici Michelangelo nu
mai putea, la vremea Renaºterii, sã sugereze în piatrã culoarea
ochilor, ca la statuile antice! Fiecare generaþie îºi propune uneori
sã le elimine (mã rog, sã le depãºeascã) pe celelalte anterioare.
Impresionismul nu a detronat, de exemplu, arta Antichitãþii, ci
pe pudicii înaintaºi din Clasicism. Ca ºi azi, ei au fost consideraþi
decadenþi... Sã sperãm însã cã arta noastrã contemporanã, bazatã
în mai mare mãsurã pe  publicitate decât pe meºteºug, sã poatã
emoþiona aºa cum au fãcut cei dinainte! O zvasticã pictatã pe
crupa rozã, din plastic, a unui ponei dintr-un popular desen de
animaþie, poate fi o declaraþie, cautã sã mã ºocheze, dar nu mã
emoþioneazã! Nici nu este nevoie sã vãd „sculptura” respectivã
– este de ajuns sã mi se povesteascã... În acelaºi timp, sã nu
uitãm nici cum a fost respinsã de critica plasticã dejistã opera lui
Brâncuºi, pe care chiar ºi vameºii  americani au considerat-o o
instalaþie, nu o operã de artã...
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5. Poezia capãtã „largi aripi” dacã ºi poetul le
are! ªi acum sunt cititori care considerã „cubistã” poezia
lui Nichita, pe care o pot înþelege azi ºi elevii. Nu cred cã
existã „poezie cu rimã” ºi „poezie proastã”, ci „poezuþã”
ºi „Poezie”, indiferent de semnele (ºi eventual nodurile)
folosite! Latinii scriau fãrã pauze între cuvinte, dar opera
marilor autori latini este iubitã ºi acum...

6. Economia de piaþã contribuie unilateral ºi
aleatoriu în sprijinirea unei culturi mai degrabã „de piaþã”.
În lipsa unei Legi a sponsorizãrii reale, nu o lege a
pomenilor, ca acum, nici Cultura, dar nici Educaþia sau
Sãnãtatea nu se pot dezvolta liber, în afara umilitoarelor
sponsorizãri ºi a rarelor programe naþionale ºi locale. De
pildã, mii de medici din Germania au emigrat în SUA, unde
sponsorizarea permite Cercetãrii medicale sã doteze cu
adevãrat modern spitalele!

În lipsa unui gir cultural dat de instituþii
recunoscute sau de societatea civilã, accesul la
sponsorizare este deschis în primul rând „caracudei”
literare. Mecenatul induce ideea cã „românul s-a nãscut
scriitor”, indiferent dacã are talent sau nu. Trebuie sã
aibã bani sau sponsor, ca sã fie „talentat”! O editurã
americanã îmbia pe amatori (probabil ºi pe scribii amatori
de a ieºi în faþã) sã-ºi scoatã cãrþile în regie proprie, pentru
cã au fãcut-o ºi mari scriitori, ca ºi Poe, de exemplu...
Probabil cã ar trebui sponsorizate editurile de succes,
programele culturale ºi nu persoanele. ªi v-o spune unul
care a reuºit din când în când sã primeascã sponsorizãri
care sã nu-i pãteze numele.

7. „Frate-frate, da´ brânza-i pe bani!” Ce frumos
vorbim uneori despre fraþii noºtri basarabeni ca sã fim în
schimb ºi noi publicaþi într-o „þarã strãinã”! Idei literare
pe care sã le preluãm? Nici mãcar ideile literare nu se
aliniazã „la ei”: iatã, postmoderniºtii de la Bãlþi, activi literar
dar încã puþin strãlucitori, îi trateazã de „pãºuniºti” pe cei
din Chiºinãu, unde pluteºte o notã mai clasicã. ªi invers,
Chiºinãul îi considerã exageraþi pe cei din Bãlþi. Probabil
cã tot orgoliile ºi chiar o luptã între generaþii (dupã cum
spuneam, în România aceasta nu se manifestã prea tare)
mai produce zbateri de idei peste Prut, prea puþin reflectatã
în revistele de dincoace, ocupate cu fenomenul cultural
european; de parcã l-am ºi înþelege... Este o vorbã, cã
te-ai vãzut adicã cu sacii în car... Dupã ce cãruþa a luat-o
pe drumul spre Bruxelles, poþi cel mult sã cânþi o doinã
pentru cei fãrã mijloc de transport literar,  în loc sã le faci
loc sub coviltirul tãu critic. ªi la ce folos sunt atâtea vorbe
mari de frãþie ºi lacrimi de crocodil, poduri de flori uscate
pe care mai circulã doar precupeþii, când ajutorul pentru
învãþãmântul basarabean, la Cahul, este respins de regimul
Voronin?! Unde sunt atâtea proceduri diplomatice menite
sã vorbim cu perdeluþã despre Istoria realã, nu sunt prea
multe ºanse de a se construi o literaturã comunã!
Voivodina, Bucovina, Basarabia rãmasã în Republica
Moldova ºi Ucraina au ºansa unor sentimente patriotice
vii, care s-au cam tocit pe la noi. Dorul românesc numai,
cumsecade prins în literaturã, poate da secvenþe aparte
care sã intereseze întreaga lume. Cãci în globalizare, dacã
moneda este peste tot  euro sau dolarul, în literaturã
stârneºte mai mult interes  un roman despre România sau
Republica Moldova decât unul despre Germania sau Italia,
poate fi mai de interes o carte despre Galaþi decât una
despre România, mai preþuitã o nuvelã despre Þiglina III
decât una despre România ºi, în tot cazul, mult mai cititã
o povestire despre familia mea decât una despre
cartierul meu...

„ªCOALA GÃLÃÞEANÃ - se spunea în editorialul primului
numãr-are dascãli de mare anvergurã, dar ºi de rafinament, capabili
sã-ºi spunã cuvântul în dorita revitalizare a învãþãmântului. Lor li
se adreseazã în primul rând paginile acestei publicaþii, dar, cum
actul de a învãþa intereseazã deopotrivã ºi pe elevi ºi pe pãrinþi,
deschiderea spre aceste categorii largi de cititori este mai mult decât
necesarã”. Ca urmare, paginile publicaþiei au fost deschise tuturor
oamenilor ºcolii, tuturor acelora care aveau un cuvânt de spus
despre ºcoalã ºi despre educaþie, de la elevi la studenþi de la
educatoare ºi învãþãtori la profesori universitari, de la directori ºi
inspectori ºcolari la demnitari din ministerul educaþiei, de la pãrinþi
ai elevilor la oameni de culturã, scriitori, artiºti, ziariºti, etc. În timp,
s-au conturat rubrici permanente precum: „Opinii didactice”,
„Invitatul redacþiei”, „Coloanele spirituale ale cetãþii”, „Ideile
reformei învãþãmântului”, „Cãrþile colegilor noºtri”, „In memoriam”
etc. În paginile revistei au fost abordate, în spirit critic, analitic,
constructiv, probleme privind reforma învãþãmântului românesc,
managementul educaþional, noul curriculum ºcolar ºi metodele
moderne de predare - învãþare, manualele alternative ºi performanþa
ºcolarã, relaþiile profesor-elev ºi relaþiile ºcoalã-comunitate.

Revista a fost difuzatã în toate unitãþile de învãþãmânt din
judeþ prin efortul ºi bunãvoinþa directorilor de ºcoli, bibliotecarilor
ºcolari ºi ale multor cadre didactice pasionate de rãspândirea
cuvântului scris.   Iatã câteva ecouri privind valoarea ºi evoluþia în
timp a revistei: „ªcoala gãlãþeanã” se prezintã, încã de la primele ei
numere, ca o revistã de opinie pedagogicã cu o problematicã
deosebit de complexã…Prin conþinutul sãu, prin varietatea genurilor
utilizate în prezentarea informaþiilor „ªcoala gãlãþeanã” se recomandã
ca o publicaþie de real interes ºi largã audienþã în rândul cititorilor
sãi, elevi ºi cadre didactice”. („Revista de pedagogie”, nr. 9/1990)

„Într-un timp al tranziþiei buimace, când îndoielile ºi
descurajarea ne pasc la tot pasul, când valorile pare cã se mãsoarã
dupã alte astre, „ªcoala gãlãþeanã” se ridicã tot mai sigurã pe valorile
pe care le pune în circulaþie, sã ne spunã cã dascãlii sunt mãsura
tuturor lucrurilor ºi a veºniciei în perpetua umanizare a umanitãþii”.
(Prof. dr. Costicã Neagu, director al C.C.D. „Simion Mehedinþi”,
Focºani)

„ªcoala gãlãþeanã” binemeritã din partea cititorilor toate
laudele. Perseverenþa prof. Ghiþã Nazare a fãcut posibil acest
periodic ºi este indubitabil cã, fãrã domnia sa, învãþãmântul gãlãþean
nu ar fi avut astãzi tribunã de luptã, un spaþiu de referinþã pentru
idei ºi opinii care se cer imperios exprimate. El a construit cu sacrificii
aceastã „casã” care este „ªcoala gãlãþeanã”, a fãcut-o locuibilã,
aºteptând ca cei invitaþi sã o ia în stãpânire, sã-i dea strãlucire”
(Radu Macovei, director al cotidianului „Viaþa liberã”, mesaj la
aniversarea numãrului 75 al „ªcolii gãlãþene”).  „ªcoala gãlãþeanã”
este o tribunã a experienþelor de succes ale ºcolii, o revistã de
exprimare liberã a ideilor, opiniilor, sugestiilor, analizelor ºi celor
mai recente dezvoltãri în educaþie, apariþia numãrului 100 fiind,
deopotrivã, o sãrbãtoare ºi un semn bun pentru toþi cei care cred în
destinul ºcolii noastre, în construirea unui viitor mai bun prin
educaþie” (Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, ministrul educaþiei
ºi cercetãrii , mesaj adresat cu prilejul apariþiei numãrului 100 al
publicaþiei „ªcoala gãlãþeanã”)

În anul 2005 publicaþia „ªcoala gãlãþeanã” a fost premiatã de
Institutul Român pentru Drepturile Omului ºi de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii, iar în anul 2006 a fost distinsã cu Premiul Municipiului
Galaþi de cãtre Consiliul Local ºi de cãtre Primãria oraºului, pentru
valoarea conþinutului, diversitatea tematicã ºi mesajul educativ
transmis comunitãþii.

„ªcoala gãlãþeanã”, cea mai longevivã publicaþie pedagogicã
a dascãlilor gãlãþeni, continuã ºi amplificã o valoroasã tradiþie a
ºcolii în publicistica localã.

TRADIÞII  ALE  PRESEI
PEDAGOGICE  GÃLÃÞENE

urmare din pag. 27
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     Motto: „Viaþa-i o coadã; când ajungi în faþã, s-a terminat...”
           MOARTE BUNÃ! sau

                  DOMNU´ DE LA ZIAR

 Dramã hazlie în douã-trei acte de Victor CILINCÃ
Scena 6
KALI: - ªi chiar aþi vrea sã staþi cu mai multã lume? Am destule
VIP-uri mediatice: un bulibaºã cu body-guard în parcare, am un
popã pensionar care vinde aspiratoare ca sã trãiascã – evident,
dacã mai scapã de la noi, îl am ºi pe „dom´ ministru”... Aþi vrea sã
împãrþiþi camera cu vreunul?
APOSTOL: - Nu sunt ipocrit: sigur cã prefer sã am rezerva mea
Nu, chiar nici n-aº vrea sã rãmân, dar dacã tot stau aici, aº
prefera sã plãtesc ceva... nu ºtiu, o compensaþie. Pentru confortul
sporit. Dacã aþi fi clinicã particularã, nici nu s-ar pune problema...
KALI: - Faceþi ºi dumneavoastrã cinste cu suc la câteva saloane.
Poate chiar vã aleg ãºtia ceva dupã aia, dacã o sã candidaþi...
Mie puteþi sã-mi oferiþi o cafea, cã tot o sã vã refuz: m-am lãsat.
APOSTOL: - Pãi, de când? Dimineaþã, la cabinet, v-am vãzut...
KALI: - Mâine o sã am o zi de când m-am lãsat. Ha-ha, e o replicã
dintr-un film. De fapt, din cauza nevesti-mi beau cafea: zice sã
nu mã prindã cã beau, cã ºi aºa sunt prea nervos.
APOSTOL: Sora parcã zicea cã sunteþi burlac...
KALI (se încruntã – a vorbit despre el!): Ce poate ºti o sorã? Ce
trebuie! E ca în bancul cu orgasmul.
APOSTOL: Nu-l ºtiu. Eu nu ºtiu bancuri – n-am timp...
KALI: Cicã: „Când are o blondã orgasm?”
APOSTOL: Ei?
KALI: Rãspunsul corect: „Cui îi pasã?!”

Apostol despacheteazã, meticulos, întorcându-se mereu,
politicos, spre medic.
Doctorul se loveºte de cãldare ºi îºi muºcã limba ca sã nu înjure.
Mutã puþin cãldarea, pe care sora, sãritoare, o preia ºi o lasã
chiar în drum. Intrã Frosa, se loveºte, o ia ºi iese cu ea, bombãnind.
KALI: Eu unul apreciez Arta, cu a mare. ªi anchetele gazetãreºti
sunt o artã. Atunci când l-aþi demascat pe ministrul nostru, chiar
mi-a crescut inima…
APOSTOL: Mã iritã termenul, nu vã supãraþi. „Demascaþi” erau
cei care nu conveneau înainte PCR-ului. Pe vremea aia se
spunea: „Scrii ce vezi… da´ vezi ce scrii!” Acum, doar dãm
amãnunte opiniei publice. Poliþiºtii, procurorii, iau, dacã vor!,
datele din „coº”. Dacã nu, nu. De obicei, nu. Dar se întâmplã ºi
invers: tu semnalezi, ei gãsesc un acar Pãun ºi-l dau afarã, fãrã o
anchetã ca lumea… Aþi vãzut ce obedienþi au ajuns unii miniºtri
sau directori cu presa? Se lasã cãlcaþi în picioare, se milogesc,
doar sã rãmânã pe scaune…
KALI: Atunci, când l-aþi înfundat pe ministru, am bãut ºampanie,
mi-am zis: uite, dom´ le, cã SE POATE ºi la noi!
MAGDALENA: ªi chiar nu v-a fãcut nimic ministrul Panþuº?
Spunea cã e nevinovat, cã ziarul dumneavoastrã minte ºi-o sã
vã bage el în puºcãrie…
KALI: Sorã, nu enerva pacientul!
APOSTOL: Noi nu scriem dupã ureche: aveam probe! Chiar mai
multe decât am publicat, pentru cã nu ºtiam cât va mai þine
„rãzboiul”. Mi-a cerut public, la televizor, un million de euro
despãgubire. Apoi a venit personal ºi ºi-a cerut scuze între trei
ochi: unul îi era închis ºi-I plângea. Era în maºina secretarei,
ticãlosul, ca sã nu-l vadã SPP-ul ºi paparazzi…
MAGDALENA: ªi v-a fost milã?

APOSTOL: Nu, mila nu-i pentru guzgani! Cine ºtie câþi amãrâþi
vor muri „de moarte bunã” din cauzã cã dom´ ministru a fãcut la
noi ce-a fãcut! Oricum, crezi cã dacã s-a supãrat pe el premierul
a ºi ajuns sãracu´ în fiare, cã l-au aruncat pe paie mucede, dupã
gratii? Aºi! Doar nu era sã  se ruºineze tot Guvernul pentru
„o micã greºealã”! Domnul ministru a plãtit o amendã
administrativã de câteva sutare, iar în partid l-au urcat secretar
general. Practic, i-am fãcut un bine. Ai lui spun cã-i o victimã a
presei corupte de alþii.
MAGDALENA: Dar aveþi mãcar satisfacþie cã aþi fãcut dreptate.
APOSTOL: Rahat – dreptate! Oamenii îºi pierd încrederea ºi în
presã, atunci când cazurile noastre nu rezolvã nimic pentru cã
doar nu noi facem arestãrile… Domniºoara (Magdalena scoate
verigheta, care iese cam greu, ºi o strecoarã în buzunar) încã
e romanticã.
Sunã telefonul mobil al ziaristului. El se abþine, dar la un moment
dat cedeazã ºi îl scoate din tocul de la brâu. Îl duce spre ureche,
dar soneria a  încetat. Apostol pune telefonul la loc.
APOSTOL: Cred cã ºi în Iad te lasã cu telefonul – nu de alta, da´
sã nu te simþi cumva bine nici mãcar acolo!
KALI: Haideþi, rãmâneþi sã vã relaxaþi. Mâine VOM FACE niºte
analize…
APOSTOL: Aha, mã lãsaþi la fezandat, nu sunt încã gata pentru
fripturã… (se apropie de medic) Doctore, eu chiar am treabã! Nu
aºi sta nicio zi aici, dar chiar vreau sã scap de bãnuielile astea
stupide, cã aºi putea avea ceva la „ceas”. Eu cred cã sunt sãnãtos
tun, nesimþit de sãnãtos, ºi poate cã am sã vã pot influenþa sã
mã externaþi imediat dupã ce-mi luaþi pulsul.
KALI (simpatic, se retrage chipurile speriat cã „I se dã”): Eu?
Nu vã iau pulsul, nu vã iau nimic! La noi nu þine cu ºpagã! Am
glumit. Apropo de ºpagã: am primit niºte cafea excepþionalã, dar
eu beau ness… Nu vreþi sã luaþi pachetul?
APOSTOL: Mersi, doctore, dar am venit cu ness-ul meu. Bine,
azi stau, dar mâine plec!
KALI (rece): Aici, DOMNULE ZIARIST, nu þine de ce anume
vrem noi. Dacã doriþi sã plecaþi acasã, nu vã putem opri. Dar ar
fi pãcat, în loc sã cârpiþi o micuþã fisurã acum, sã aveþi mai târziu
o conductã de înlocuit. Moare ziarul fãrã dumneata?
APOSTOL: Pãi, n-ar trebui…
KALI: Vã promit cã va dura cel mai puþin posibil. (râde)
Caraghios: am pe unul care nu ºtie ce sã facã sã-l mai las sã stea
o sãptãmânã, iar dumneata…
Medicul iese, împingând-o patern pe Magdalena.
Apostol continuã sã despacheteze ºi mutã, nervos, multele
obiecte dintr-un sertar în altul, scuturã sertare (la rampã),
strâmbã din nas.
În salonul alãturat, poetul le spune ceva cu ochii daþi pe spate,
teatral, iar ceilalþi râd. Marinarul a scos o sticluþã, dar nu gãseºte
muºteriu decât pe poet, care-i oferã un ziar.
Din uºa rezervei, asistenta îl trage pe medic spre oficiu. O strigã
pe Frosa, care vine ºi descuie. Medicul se aºeazã în fotoliu ºi
asistenta îi face un ness, apoi toarnã în ceºti. El nu mai pare
degajat. Din când în când, întorc amândoi capul spre rezerva
ziaristului. Ea îi maseazã gâtul, la un semn discret al medicului.
(va urma)
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Dupã maestrul Nicolae Spirescu, Teodor Viºan, ªtefan
Buþurcã, Ion Avram-Dunãreanu ºi Ioniþã Benea, iatã cã încã un
pictor gãlãþean îºi adunã o parte a creaþiei sale între coperþile
unui album de artã. Este vorba despre Nicolae Einhorn, creator
fecund, manifestat atât în picturã cât ºi
în graficã, artist cu o prestaþie
remarcabilã în peisajul plasticii gãlãþene
contemporane. Albumul sãu de artã este
unul monografic, iar cel care ºi-a luat
responsabilitatea prezentãrii vieþii,
activitãþii ºi creaþiei acestuia este poetul,
criticul ºi istoricul de artã Corneliu
Stoica, autor al unor cãrþi de referinþã
pentru cunoaºterea fenomenului plastic
gãlãþean: „Artiºti plastici de la
Dunãrea de Jos” (Ed. Alma, 1999),
„Monumente de artã plasticã din
judeþul Galaþi” (Ed. ªcoala gãlãþeanã,
2003), „Teodor Viºan” (album de artã
monografic, Ed. Alma, 2003), „Identitãþi
artistice” (Ed. Alma, 2004), „Pictorul
Nicolae Mantu” (monografie, Ed. Alma
Print, 2005), „Dicþionar al artiºtilor
plastici gãlãþeni” (Muzeul de Artã Vizualã Galaþi, Ed, Terra,
Focºani, 2007); „Întâlniri confortante” (Ed. Sinteze, 2007);
„Interferenþe” (Ed. Sinteze, 2009). Demersul lui Corneliu Stoica
îmbogãþeºte literatura de specialitate ºi adaugã încã o lucrare la
bibliografia personalitãþilor de pe meleagurile din Moldova
de Sud.

Albumul „Nicolae Einhorn” a apãrut sub egida Editurii
Centrului Cultural Dunãrea de Jos Galaþi, este de format 21 x 19
cm, are 120 de pagini, coperte plastifiate, este tipãrit pe hârtie
cretatã ºi conþine 131 de reproduceri color ºi alb-negru. În afara
textului cu caracter monografic, el conþine o Cronologie,
Bibliografie ºi rezumate în limbile francezã ºi englezã.
Tehnoredactarea este fãcutã de sculptorul Eduard Einhorn, fiul
pictorului, iar fotografiile au fost executate de Ilie Stan ºi
Eduard Einhorn.

Textul lui Corneliu Stoica ne introduce în biografia unui
artist descendent dintr-o familie modestã de oameni simpli, care
a avut o copilãrie ºi adolescenþã umbrite de boalã, suferinþe ºi
multe lipsuri materiale, dar pe care a reuºit sã le învingã.
Sensibilitatea ºi talentul pentru desen i-a întãrit dorinþa ºi voinþa
de a învãþa pentru a ajunge pictor. La 13 ani îºi definea crezul
vieþii în versuri ca acestea: „Sunt nãscut pe malul Dunãrii
albastre,/ S-ajung artist e tot ce îmi doresc,/ Sã cânt natura-n
hainele-i mãiastre/ ªi oamenii acestui plai dumnezeiesc”. A pornit
plin de speranþe pe drumul sinuos al artei, a studiat în cadrul
Liceului de Muzicã ºi Artã Plasticã din oraºul natal cu profesorii
Mihai Dãscãlescu, Nicolae Spirescu, Emilia Iacob, Vasile Vedeº
ºi Constantin Dimofte, ei înºiºi plasticieni prestigioºi, iar mai
apoi, la Iaºi, în cadrul Facultãþii de Arte Plastice a avut marele
privilegiu de a beneficia de învãþãtura ºi îndrumãrile pictorului

Dan Hatmanu, unul dintre artiºtii de primã mânã ai artei
contemporane româneºti. A început sã expunã încã din anii
studenþiei, a fost remarcat de critica de specialitate din Iaºi pentru
stãpânirea tehnicii picturii pe sticlã ºi pentru originalitatea
exprimãrii. Odatã revenit la Galaþi, pe lângã activitatea desfãºuratã
la catedrã, participã la manifestãrile colective ale Filialei Galaþi a
U.A.P.R., al cãrei membru devine, trimite lucrãri la expoziþii
cu caracter naþional, îºi deschide 17 expoziþii personale între
1970-2008.

Analiza creaþiei lui Nicolae Einhorn
este fãcutã de Corneliu Stoica cu
pertinenþã, urmãrindu-se evoluþia
acesteia de la debutul pictorului, când
arta sa era influenþatã de icoanele pe
sticlã de la Mãnãstirea Nicula, pânã la
compoziþiile care au alcãtuit expoziþia
„Iconotaþii magice” (septembrie 2008).
Autorul se referã la toate genurile
cultivate de Nicolae Einhorn: peisaj,
portret, compoziþie cu figuri umane,
nud, naturã staticã, flori. El subliniazã
cã în pictura de tip realist a acestuia au
pãtruns ecouri din gramaticile
impresionismului, cubismului ºi
expresionismului, cã a fost atras ºi a
practicat un timp abstracþia liricã. În
tendinþa de a-ºi înnoi viziunea ºi paleta
a apelat la geometrizãri, dialogul dintre

petele de culoare a devenit mai spontan, materia picturalã a
dobândit sonoritate. În grafica lui Nicolae Einhorn, Corneliu
Stoica remarcã preocuparea pânã la obsesie a artistului de a
configura construcþii labirintice, bazate pe metaforã ºi simbol,
evidenþiazã virtuþile la care a ajuns în folosirea punctelor, liniilor,
haºurilor ºi petelor. „Grafica lui Nicolae Einhorn, scrie Corneliu
Stoica, are în general în centrul sãu figura umanã, fie cã este
vorba de tema genezei, unde ovalul brâncuºian este reluat ºi
dezvoltat cu mijloace proprii, fie a ferestrei, a muzicii sau a
unor subiecte de extracþie mitologicã. Uneori, în reþeauna de
linii, omul este prins ca într-o plasã, dã senzaþia cã este captiv,
alteori el pare cã se elibereazã din chingile recluziunii”.

Cele 131 de imagini color ºi alb-negru incluse în album
constituie o selecþie reprezentativã pentru opera artistului,
pentru toate tehnicile în care s-a exprimat. Ele sunt excelent
imprimate tipografic, reproducând cu fidelitate cromatica
lucrãrilor originale. Prin intermediul acestora avem posibilitatea
sã parcurgem traseul unei opere fãuritã cu trudã, dãruire, pasiune
ºi probitate profesionalã, sã urmãrim evoluþia unui pictor care a
fãcut din arta sa însuºi rostul major al existenþei sale pãmânteºti.
Aceste imagini, dimpreunã cu textele menþionate, ne dau
dimensiunea drumului strãbãtut pânã acum de Nicolae Einhorn
în domeniul atât de fascinant al artei, constituind pentru toþi cei
care vor avea plãcerea sã rãsfoiascã albumul un prilej de multe
ºi mari satisfacþii estetice. Albumul este o reuºitã editorialã ºi
tipograficã ºi poate fi ºi un îndemn ca ºi alþi artiºti gãlãþeni sã
aibã iniþiativa de a-ºi aduna creaþia în astfel de instrumente
destinate publicului iubitor de artã.

Mircea SÃLCEANU

Corneliu Stoica: „Nicolae Einhorn”
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„MUNCA TE ELIBEREAZA”

(fragment din romanul  Învinge-o pe Doamna
cu Coasa de Josh Bazell, în curs de publicare la

Editura RAO)

M-a întors la Lublin ºi m-am îndreptat spre sud pentru
evenimentul principal. Am luat Expresul Cortina de Fier pânã
la Cracovia, la cuºetã, lucru pe care nu-l mai fãcusem pânã
atunci ºi probabil n-am sã-l mai fac niciodatã, deºi n-a fost
chiar atât de rãu. În cuºeta de sus am renunþat la pãturã,
care pãrea sã fi fost þesutã ºi din pãr pubian, ºi m-am întins
pe cearºafuri în palton, citind la becul gol de lângã cap.

Cumpãrasem un vraf de broºuri ºi pliante din Lublin.
Cele de pe vremea comuniºtilor pe cât erau de pline de umor
involuntar pe atât erau de insipide („Vizitatorii sunt invitaþi
sã vadã Combinatul Siderurgic Lenin, fabrica de þigãri
Czyzyny ºi fabrica de îngrãºãminte artificiale Bonarka!”).
Cea mai mare parte din cele care apãruserã dupã cãderea
comunismului erau stupide ºi pline de resentimente, cu sute
de pagini despre cât de sfânt e Lech Walesa ºi nimic despre
cât rahat mãnâncã nemernicul ãsta cu faþã de porc (1). Iar
partea care pãrea adevãratã era pur ºi simplu deprimantã.

Evreii învinuiþi de incendii! Evreii învinuiþi de
epidemii! Evreii învinuiþi cã toatã Europa e condusã de
oameni care-i urãsc pe evrei!

Evreii, care alcãtuiau o treime din populaþia Cracoviei
în 1800, un sfert în 1900 ºi care dispãruserã în 1945.

Dimineaþa, în drum de la garã la hotel, m-am oprit ca
sã cumpãr un bilet de autobuz spre Auschwitz.

*

Am sã vã scutesc de cele mai multe amãnunte.
Pe vremea când funcþiona, Auschwitz-ul era format

din trei lagãre: lagãrul morþii (Birkenau, cunoscut ºi sub
numele de „Auschwitz II”); lagãrul uzinelor I. G. Farben
(„Auschwitz III” sau Monowitz), unde lucrau sclavii ºi
combinaþia societate anonimã–lagãr de exterminare situatã
între cele douã („Auschwitz I”, sau pur ºi simplu
Auschwitz). Întrucât germanii au bombardat Birkenau în
timp ce se retrãgeau – dovedind cã Platon avea dreptate
când spunea cã ruºinea omului provine numai din
ameninþarea cã va fi dat în vileag – ºi apoi polonezii au
scotocit ruinele dupã cãrãmizi, muzeul principal este la
Auschwitz I.

Ca sã ajungi acolo trebuie sã iei unul din acele autobuze
care, printr-un fel de salt istoric al broaºtei, sunt mai moderne
decât oricare autobuz din Statele Unite. Polonezii îi spun
locului Oswiecim – n-ai sã vezi nicãieri „Auschwitz”. Zona
este industrializatã ºi ocupatã complet, cu blocuri de
apartamente vizavi de intrarea în lagãrul de concentrare,
deºi ghidul îþi spune în polonezã cã pânã acum ar fi fost
demolate pentru a face loc unui supermarket dacã militanþii
evrei din toatã lumea nu s-ar fi opus atât de vehement.
Priveºti în jur ca sã vezi cine se simte ofensat de acest
lucru dar singurele persoane care scrâºnesc din dinþii sunt

o familie de hasizi din spatele autobuzului.
Traversezi o curte exterioarã. Naziºtii au extins lagãrul

cât au putut, drept care, dacã vrei sã ajungi la porþile cu
celebrul „Arbeit Macht Frei”(2), trebuie sã treci printr-o
clãdire cu un snack bar, o salã de film ºi o casã de bilete.
Aceasta era clãdirea în care deþinuþii erau raºi în cap ºi li se
tatuau numerele, ºi tot aici naziºtii îºi þineau sclavele sexuale.
Miroase a hazna fiindcã WC-urile nu se spalã. În fotografii
numerele tatuate nu aratã deloc precum cele pe care le aveau
bunicii tãi.

Dincolo de porþi e o cruce de lemn, înaltã de 20 m,
înconjuratã de un grup de cãlugãriþe ºi de capete-rase care
înmâneazã tot felul de broºuri despre cum evreii isterici din
lumea întreagã încearcã sã interzicã slujba catolicã la
Auschwitz, care se aflã într-o þarã catolicã. Simþi cum te
mãnâncã mâinile ºi te întrebi dacã, rãsucind gâtul unui cap-
ras, ai întãri afirmaþia lui Freud cum cã singurul lucru care
ne poate face fericiþi este împlinirea dorinþelor noastre din
copilãrie.

Dar faci ceea ce trebuie sã faci. Te uiþi la barãcile
înconjurate de gardurile de sârmã ghimpatã, la spânzurãtoare,
la turnurile de supraveghere de unde se trãgea la întâmplare.
La baraca unde se fãceau experimente medicale. La
crematorii. ªi te întrebi: Oare aº face curat în camerele de
gazare ca sã mai supravieþuiesc o lunã? Oare aº umple
cuptoarele cu cadavre?

ªi te simþi îngrozitor.
În cele din urmã începi sã te întrebi de ce existã o

baracã dedicatã victimelor din toate naþionalitãþile despre care
ai auzit vreodatã – sloveni, de pildã – dacã evreii nu sunt
pomeniþi nicãieri. Întrebi un paznic. Acesta îþi aratã o clãdire
de peste drum.

Gãseºti Cazarma 37 ºi îþi dai seama cã paznicul a
avut numai pe jumãtate dreptate. Este o cazarmã combinatã,
singura de acest fel din Auschwitz: slovaci (expoziþia
originalã; îþi poþi da seama dupã semne) iar acum ºi evrei.
Deºi acum e închisã, cu un lanþ trecut în jurul clanþei. Mai
târziu descoperi cã aceastã cazarmã stã mai mult închisã
decât deschisã, de exemplu între 1967 ºi 1978 nu a fost nici
mãcar o datã deschisã. Familia de hasizi din autobuz priveºte
lanþul cu ochii pierduþi.

Bineînþeles cã tragi un picior în lacãt ºi deschizi uºile,
lãsând familia de hasizi sã intre prima.

Înãuntru vezi o grãmadã de grozãvii. Atât de mulþi
evrei au murit la Auschwitz încât lucrurile pe care le-au
lãsat în urma lor – pãrul, picioarele de lemn ale veteranilor
care luptaserã pentru Polonia în Primul Rãzboi Mondial,
pantofii copiilor etc. – umplu spaþii întregi protejate de sticlã,
în care putrezesc ºi duhnesc. În comparaþie cu ce vãd acolo,
tãbliþele funeste – de pe care cuvântul „polonezi” din „evrei
polonezi” a fost ras ºi care spun cã naþional-socialiºtii „au
reacþionat la o prezenþã disproporþionatã a evreilor în afaceri
ºi organele guvernamentale” – aproape cã nu te mai revoltã.
Chiar dacã „prezenþa disproporþionatã” e stereotipul tãu
antisemit preferat, fiindcã de fiecare datã când cineva ucide
jumãtate din evreii de pe pãmânt, cum s-a întâmplat în Cel
De-al Doilea Rãzboi Mondial, prezenþa supravieþuitorilor este
brusc de douã ori mai „disproporþionatã”.
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În cele din urmã te urci din nou în autobuz ºi te
îndrepþi spre Birkenau, lagãrul morþii. (Scuze – Brzezinka.
În Polonia nici „Birkenau” nu apare în scris.) Acolo, pe ruinele
fabricii morþii, ce aduc cu vechile bãi romane, pânã ºi
europenii plâng. Tristeþea ce dominã acel loc e practic ceva
ce se aude, ca un râcâit care îþi intrã în urechi.

La sfârºit ghidul te gãseºte, te bate pe umãr ºi îþi
ºopteºte cã trebuie sã te întorci la Cracovia.

- Dar ne oprim ºi la Monowitz? întrebi tu.
Ghidul spune cã nu ºtie ce e „Monowitz”.
- Monowice. Dwory. Lagãrul I. G. Farben. Auschwitz III.
- A. Acolo nu mergem.
- De ce?
Jumãtate din cei care au supravieþuit Auschwitz-ului

au muncit ca niºte sclavi la Monowitz, nu numai bunicii tãi:
oameni precum Primo Levi ºi Eli Wiesel.

- Eu sunt doar ghid.
Începi sã ameninþi cã eºti în stare sã mergi pe jos

dacã autobuzul nu te lasã acolo ºi ghidul te crede. Gãseºti
drumul ºi mergi cam jumãtate de orã. Ajungi la o poartã de
sârmã ghimpatã – una nouã, pãzitã de soldaþi cu pistoale
mitralierã. Unul dintre ei îþi spune cã nu poþi vizita locul
decât cu „permis special”.

Privind pe lângã el înþelegi de ce. Monowitz pompeazã
funingine spre cer chiar ºi acum. Este în funcþiune, niciodatã
n-a fost închis (3).

Dupã ce schimbi o vorbã cu soldaþii de la poartã,
care râd cu gura pânã la urechi, te întorci la Auschwitz cu
un taxi ºi cu unghiile înfipte în palme.

Note:

 1 - Anecdota mea preferatã despre Lech Walesa am
auzit-o cu puþin înainte de a merge în Polonia. Dându-ºi
seama cã va pierde preºedinþia, Walesa a anunþat cã adversarul
lui îºi ascundea originea evreiascã. Apoi a negat cã ar fi
bigot declarând: „De fapt aº vrea sã fiu ºi eu evreu. Fiindcã
atunci aº avea cu mult mai mulþi bani.” Ce simpatic! (n.aut.)

2 - Munca te elibereazã (n.tr.).

3 - I. G. Farben, compania de produse chimice care
a condus lagãrul de muncã  silnicã de la Auschwitz, nu
poartã numele unei persoane ci este prescurtarea de la
„Compania Internaþionalã de Vopseluri” în limba germanã.
A rãmas în funcþiune dupã rãzboi, susþinând cã trebuie sã
plãteascã despãgubiri foºtilor ei sclavi, dintre care tot timpul
a folosit 83.000. Apoi, decenii la rând, i-a acuzat pe evreii
rãzbunãtori ºi lacomi cã ar fi hãituit-o fãrã încetare. În 2003
chiar a fost aproape sã plãteascã 250.000 dolari (în total, nu
de persoanã) dar s-a declarat falitã. Nu înainte însã  de a se
desface în Agfa, BASF, Bayer ºi Hoechst (acum jumãtate
din gigantul farmaceutic Aventis), toate prospere ºi în ziua
de azi. (n.aut.)

(urmare din pag. 51)

particular ºi ... nimic. Mi-a livrat un raport identic celui de la
poliþie.” „ªi ce se spune în raportul poliþiei?” „Cã ai atacat un
dealer de cocainã ºi i-ai înºfãcat marfã în valoare de cincizeci de
mii de euro.” „Poftim?” „Ei! Þi-am povestit de nu ºtiu câte ori
despre varianta oficialã.” „Acum aud prima datã.” Ari l-a privit
prin oglinda retrovizoare înainte de a-i da un rãspuns. „Poate e
un semn bun, prietene, dacã zici cã nu îþi aminteºti sã-þi mai fi
spus. Mã gândesc la un fel de întoarcere a fiului risipitor...” „Da,
da, sã trecem mai departe.” „Mai departe, dupã cum vezi: fugim
de lege, dar ºi de fãrãdelege.” „Tu crezi cã eu am...” „Nu cred.
Însã vreo douãzeci de martori au declarat sub jurãmânt cã te-au
vãzut în acea dimineaþã în staþia de tramvai ..., ºi te-au recunoscut
în fotografii.” „Ce zic ei cã s-a întâmplat în acea dimineaþã?” „Cã
ai lovit un individ, i-ai luat servieta ºi te-ai topit... L-ai lovit cu
sete la cap...” „Formidabil! ªi eu de ce am ajuns la spital?” „Asta
trebuie sã ne-o spui tu. Pânã acum ai refuzat orice cooperare la
clarificarea situaþiei. N-ai fãcut decât sã baþi câmpii.” „Iar
detectivul tocmit de tine?” „A mers ºi el pânã la un punct. A zis
cã mai departe lucrurile se încurcã rãu ºi cã nu are chef sã-ºi
punã în cârd cu traficanþii de droguri, mai cu seamã cã tu nu vrei
sã te implici.” „Traficanþii de droguri ... ºi nu mã implic ... ” a
repetat Pompiliu, apoi s-a interesat de soarta celui despre care
se presupunea cã a fost agresat ºi jefuit de el.

Era în comã, la terapie intensivã, cu speranþe minime de
salvare. „Oricum, dacã scãpã cu viaþã, nici dracul nu-l va scoate
din ghearele tovarãºilor sãi,” era de pãrere Ari.

Au ajuns la casa de vacanþã a medicului neurolog când
dupã-amiaza luneca încet cãtre înserare. De jur împrejur domnea
o liniºte cãreia i s-ar fi putut spune magnificã, dacã anumite
detalii n-ar fi fost de-a dreptul incerte. Prin vecinãtãþi, pe o
distanþã de mai bine de un kilometru nu se clintea nici o frunzã,
nu se zãrea nici o fiinþã omeneascã ori vreun animal. Totul pãrea
o încremenire ºi chiar îndoielile lui Pompiliu au încetat a-l
mai frãmânta.

Ari l-a ajutat sã se ridice de pe banchetã ºi, sprijinindu-l de
un braþ, l-a dus în cabinetul medicului. „Bine aþi venit, domnule
Acatrinei!” l-a întâmpinat procurorul Codruþ ªtefãnescu, având
aerul cã doar ce a sfârºit cu mângâiatul buclelor ºi obrajilor
doamnei Cecilia. Pompiliu a privit în direcþia lui Ari, dar nu a
vãzut decât înfãþiºarea insului fãrã chip îndoitã de ºale, cãzând
în genunchi ºi pierind undeva unde nici cu gândul nu gândeai.
În acest timp, în locul celui mai bun neurolog, procurorul Codruþ
ªtefãnescu îºi slãbea nodul cravatei. De o parte ºi de alta –
subcomisarul Ardelean ºi inspectorul de poliþie judiciarã Gâdea.
Vãzându-i cât de infatuaþi erau ºi sãtul de atâtea trãdãri, a pãºit
în mijlocul încãperii spre a-i înfrunta.

„Domnilor!” le-a strigat ºi niciunul nu a schiþat vreun gest
cât de cât. „Sunt hotãrât sã denunþ impostura, minciuna, lãcomia,
dispreþul vostru faþã de legi ºi toate celelalte care fac sã vã
credeþi de neatins. Am curajul ºi ...”  Însã, pe mãsurã ce le arunca
invective cu duiumul, feþele celor trei se schimonoseau de un
zâmbet sarcastic, tot mai nereþinut, degenerând în hohot
batjocoritor.

 (Va urma)

Consta ntin TÃNASE
NECONTENITA  REPETARE (V)

Traducere de Petru IAMANDI
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SPIRITUALITATEA ÞÃRÃNEASCÃ, ARHAICÃ,
ÎN PERSPECTIVA UNEI CERCETÃRI MODERNE
Creaþia artisticã þãrãneascã la cumpãna sensurilor

Decupajul estetic

Odatã, într-un miez de varã, în apropierea unui sat de
pe colinele Tutovei, un student de la Academia de Arte plastice
îºi plantase ºevaletul pentru a transpune pe pânzã impresiile
sugerate de lumina unui anumit timp al zilei.

Pe lângã el au trecut douã tinere þãrãnci. Era în amurg
ºi chipurile lor arse de soare ºi trudite arãtau ca dupã o zi de
muncã intensã, istovitoare. Una dintre ele, apropiindu-se mai
mult de ºevalet, s-a uitat cu atenþie la peisajul aproape
terminat, apoi i-a ºoptit celeilalte, ce nu s-a abãtut din cãrare:
„Îmi place stânjeniul acela, aºa am sã fac ºi eu florile de pe
ghenarul cohorului1 meu, pe care am sã-l urzesc când i-o
veni sorocu”.

Pãºind apoi uºor spre a nu deranja, aºa cum ºi veniserã,
s-au îndepãrtat treptat, pierzându-se printre dealurile pârjolite
ce se învãluiau discret în umbrele serii.

Preocupat de ultimele retuºuri ale tabloului, pictorul
nu le-a dat prea multã atenþie. A întors doar o datã capul în
direcþia în care mergeau, tocmai atunci când fetele ajunseserã
pe zarea unei coline. Le-a privit doar câteva clipe cum se
micºorau, alunecând pe celãlalt versant, apoi ºi-a reluat
munca. O miºcare obiºnuitã, nu-l interesau în acel moment
decât elementele din spaþiul care fãceau obiectul peisajului
sãu. Dar vorbele fetei, în aparenþã banale, inofensive, i-au
rãscolit treptat, nu numai orgoliul, ci ºi unele pãreri referitoare
la creaþia artisticã, în general.

Mai întâi a fost o mare nedumerire, supãrãtoare,
desigur, pentru orice pictor: „cum se poate oare ca cineva
care priveºte un tablou aproape terminat sã reþinã din el
doar o singurã patã de culoare?! Se ºtie doar cã o culoare
nu poate fi apreciatã separat, ea fiind funcþia unui ansamblu
cromatic”. ªi, dupã opinia pictorului, pata aceea „stânjenie”
nici nu era mãcar detaliul cel mai realizat din tablou, în cazul
în care cineva ar fi þinut cu tot dinadinsul sã o analizeze în
detaliu. Din contra, lui, pictorului, i se pãrea cã tonul acesta
era cel mai crud, cel mai neprelucrat din lucrare. Sau, poate
cã umbrele serii ce se insinuau treptat peste coline,
diminuaserã violenþa unor tonuri pure, conferindu-le pentru
o clipã o anume dozã de preþiozitate care le fãcea mai agreabile
privirii. Dar ce ºtia oare acea þãrancã despre culoare, despre
teoria culorilor? În mod sigur nu a înþeles nimic din tablou.
ªi, totuºi, vorbele ei ce fuseserã rostite foarte clar, foarte
convingãtor, pe un ton care nu lãsa nici o umbrã de îndoialã,
aveau sã îi tulbure liniºtea pentru foarte multã vreme.

Ceea ce nu a înþeles atunci studentul, dar avea sã
înþeleagã ceva mai târziu, este faptul cã þãranca cunoºtea
multe din tainele culorilor, dar opera cu o altã „metodã de
creaþie” ºi cu o altã tehnicã decât cele învãþate de el în
Academia de Arte, metodã ºi tehnicã specifice unui alt sistem
de gândire, propriu lumii ei ºi care erau mult mai vechi decât
cele învãþate de el în facultate.

Cu criterii selective foarte precise – ºi fãrã a-ºi exprima
vreo apreciere referitoare la aspectul de ansamblu – ea a

„decupat” spontan doar o singurã patã de culoare din tablou,
nu pentru a o contempla separat, ci pentru a o integra unui
alt ansamblu compoziþional, ansamblu pe care îl purta tot
timpul în memorie.

ªi, chiar dacã a avut – probabil – atunci ºi vreo pãrere
apreciativã relativ la ansamblu, bucuria ei a fost atât de mare
când a descoperit tonul acela dorit de ea, încât l-a
ignorat total.

Este posibil ca acel covor – cohorul ei – elaborat la
nivelul memoriei, sã fi fost finalizat chiar de mai multã vreme,
dar sã fi lipsit din el doar nuanþa aceea de stânjeniu.

Este posibil, de asemenea, ca ºi nuanþa aceea, – de
stânjeniu – sã fi existat deja în memoria ei, dar sã nu fi fost
totuºi suficient de bine prelucratã pentru a fi integratã în
gama cromaticã, adicã era singura patã de culoare care nu o
mulþumea. ªi, când a gãsit-o, aºa cum o dorea, a decupat-o
spontan ºi a distribuit-o – în memoria ei – exact acolo unde
îi era locul.

Înseamnã cã peisajul pictat de student, a devenit –
fãrã ca el sã intenþioneze ºi fãrã ca sã-ºi fi dat mãcar seama,
o punte de trecere a unei culori, din naturã, în ansamblul
cromatic al unui viitor covor.

Lucrul acesta l-ar fi supãrat, probabil ºi mai mult,
dacã i l-ar fi spus cineva atunci. Meditând apoi ceva mai
profund asupra evenimentului ºi, întrezãrind aceastã
posibilitate, a trãit o adevãratã revelaþie. „Furtul” tinerei þãrãnci
nu era desigur, ceva întâmplãtor, ceva bizar, ci fãcea parte
dintr-o veritabilã metodã de creaþie, metoda fundamentalã
pentru spiritualitatea þãrãneascã, adicã pentru un anumit tip
de culturã. Este vorba de o metodã mai puþin cunoscutã în
lumea etnologilor ºi a teoreticienilor de artã, dar care dãinuie
– probabil – de la  începuturile artei.

Apoi, totul capãtã o ºi mai mare claritate, dacã þinem
cont cã acel colþ din naturã care îi slujise lui ca model, îi
oferise ºi fetei, în acelaºi timp ºi, probabil, chiar ceva mai
înainte, aceeaºi sugestie – pâlcul de imortele fiind pata de
culoare cea mai vie din peisaj. Fata nu a sesizat-o însã acolo,
în naturã, deºi ea trecuse probabil de mai multe ori pe acea
potecã. Sau poate cã o sesizase într-un anumit fel, dar nu
ca pe un element capabil sã fie integrat ca o patã de culoare
în covorul purtat de ea în memorie, ci doar ca pe un pâlc de
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flori, care îi crea un anume confort psihic.
Pãrãsind apoi miriºtile ºi ogoarele, cu tonurile lor ce

se gradau valoric pe o scarã a intensitãþilor cromatice, în
funcþie de distanþa faþã de ºevalet a planurilor, de intensitatea
luminii solare ºi de starea psihicã a pictorului, studentul a
încercat sã înþeleagã taina vorbelor aruncate aºa, ca într-o
doarã de tânãra þãrancã.

Aflatã atunci în plin sezon de munci agricole – sezon
care începuse încã din primãvarã – timp în care femeile din
lumea satului nu mai aveau posibilitatea sã se ocupe, cât de
cât ºi de activitãþi artistice, mai precis de þesutul unor covoare,
siguranþa cu care a operat decupajul acelei pete de culoare
capãtã o valoare excepþionalã ºi ridicã totodatã ºi unele
întrebãri care ne obligã sã investigãm în profunzime ºi cu
mai mult simþ al responsabilitãþii creaþia artisticã þãrãneascã.

1. Este oare creaþia þãrãneascã o creaþie întrutotul
anonimã, adicã este lipsitã întru totul de contribuþia
individului, a personalitãþii, aºa cum sunt înclinaþi unii
sã creadã?

2. Oare atunci când þãranca þesea un covor, un levicer
º.a., fãcea doar o copie dupã un alt obiect?

Necunoaºterea acestei metode de creaþie a produs o
gravã confuzie în aprecierea valorii artei þãrãneºti, consideratã
fiind aceasta doar ca o permanentã copiere a unor modele
existente în cadrul comunitãþii ºi în niciun caz rezultatul unui
act creator autentic ºi profund. Interesant este cã ºi autoarele
– þesãtoarele – credeau ºi spuneau tot cam la fel, la începutul
dialogului, atunci când erau chestionate, în cercetãrile
de teren.

Întâmplarea relatatã mai sus, întâmplare care relevã,
pe lângã un adevãr fundamental implicat în creaþia artisticã
ºi, anume, decupajul estetic, ºi un alt adevãr - deosebit de
important în acest context -, ce îi conferã evenimentului
girul autenticitãþii. ªi, anume, pictorul – studentul – din faþa
ºevaletului era însuºi autorul acestor rânduri.

Dacã aº spune acum cã întâmplarea aceea mi-a
schimbat în bunã parte destinul, ar pãrea ceva artificial, ceva
forþat ºi nici nu ar fi întrutotul adevãrat. Orientarea spre
cercetarea culturii þãrãneºti mi-a fost determinatã de un
complex de factori, pe care am sã îi enumãr cu o altã ocazie.

Cercetarea insistentã a culturii þãrãneºti ºi pe latura
etnoesteticã, laturã prin care am reuºit sã pãtrund profund
în tainele spiritualitãþii celor care au vieþuit ºi creat pe aceste
meleaguri, mi-a fost impulsionatã însã, în bunã mãsurã ºi de
vorbele acelei þãrãnci aflatã atunci în plin sezon de
munci agricole.

Desigur, nu toate sãtencele mai aveau chef sã se
gândeascã la culorile de pe viitorul lor covor, dupã o zi de
muncã la seceriº - treieriº - cu aceeaºi voinþã ºi cu o adevãratã
voluptate, ca aceasta. (Pe vremea aceea se mai secera încã
manual ºi se treiera cu batoza). Dovadã cã prietena ei nu
s-a manifestat în nici un fel. Despre existenþa aceluiaºi tip
de voinþã creatoare aveam sã aflu ceva mai târziu, de la
foarte multe þãrãnci pe care le-am chestionat în timpul
cercetãrilor de teren.

Intervenþia atât de categoricã, atât de clarã a fetei, a
dezvãluit un lucru excepþional ºi, anume, ceea ce am spus ºi
mai sus (adicã) existenþa  - în lumea satului - a unei veritabile
metode de creaþie ce persistã din începuturile artei ºi care

explicã, de fapt, în bunã mãsurã, valoarea ºi originalitatea
fiecãrui obiect de artã þãrãneascã, precum ºi faptul cã þãranca
nu copia compoziþia unui covor pe care îl împrumuta de la o
altã gospodinã din sat ºi pe care îl aºeza de obicei în faþã
atunci când þesea. Ea îºi alegea din sat modelul cel mai
asemãnãtor cu cel pe care îl elaborase de multã vreme la
nivelul propriei sale memorii. Sãteanca transpunea acel covor
aflat în memoria ei sensibilã, dar avea nevoie neapãrat ºi de
acel covor din sat. Acesta avea rolul de carton care  este
ultimul stadiu  din fazele premergãtoare folosite de toþi artiºtii
care lucreazã în tehnici decorative, cum ar fi tapiseria, fresca,
tempera - pe perete - ºi sgraffito. Cartonul se face pe hârtie,
la dimensiunile reale ale lucrãrii ºi înseamnã doar desen.
Adevãrata lucrare, în culori, este realizatã la mici dimensiuni.
Toate fazele premergãtoare formei finale se fac cu ajutorul
creioanelor, a pensulei ºi a hârtiei, accesorii ignorate
dintotdeauna în lumea satului. Cartonul a fost înlocuit aici
cu un obiect din cadrul comunitãþii, lucrat cândva de altcineva
- cel mai asemãnãtor cu cel elaborat de sãteancã doar la
nivelul memoriei - ºi care îi ajutã sã-ºi transpunã formele ºi
culorile gândite în material definitiv, respectiv în lânã. Altfel
ar fi fost imposibil de lucrat

Unele þãrãnci nu puteau sã þeasã decât un singur covor
în toatã viaþa, iar altele - cazuri excepþionale, desigur - nu
aveau lânã nici mãcar pentru un covor. Acestea se duceau
însã ca sã ajute la þesut alte gospodine din sat, chiar ºi fãrã
nici o retribuþie, doar pentru a-ºi elibera memoria de acea
formidabilã încãrcãturã emoþional-artisticã pe care o purtau
încã din copilãrie. Majoritatea sãtencelor þeseau însã  foarte
multe levicere ºi covoare. Nu toate þesãturile erau niºte
capodopere. În majoritate  lor se simþea însã amprenta
personalitãþii - fiorul autenticitãþii - exprimat, în primul rând,
prin ceea ce teoreticienii numesc culoare-luminã.

Am încercat în aceste câteva rânduri sã redãm un
aspect - ce ni se pare fundamental - al creaþiei artistice
þãrãneºti, într-o formã oarecum simplificatã. Creaþia artisticã
din lumea satului, lume în care frumosul se împleteºte în
mod armonios cu utilul, pânã în a se confunda, procesul
este mult mai complex.

Vom reveni, credem, în viitor ºi cu alte texte
lãmuritoare - texte în care vom relata de fapt rezultatul unor
ample cercetãri de teren realizate pe aceastã temã, în mod
deosebit printr-un dialog insistent cu autoarele unor adevãrate
capodopere ale artei româneºti ºi universale. La începutul
dialogului acestea spuneau doar cã au þesut un levicer ca sã
acopere peretele ºi cã au folosit un model luat din sat.
Reieºea, din cele spuse de ele cã au fãcut doar o copie.
Având însã în faþã o operã de artã autenticã, inconfundabilã,
iar în memorie spusele acelei tinere þãrãnci - prãfuitã ºi istovitã
de muncã - am insistat cu întrebãrile ºi, pânã la urmã am
pãtruns în tainele unui strãvechi meºteºug prin care sãtencele
noastre au creat artã la cea mai înaltã cotã a spiritualitãþii
universale, fãrã ca - mãcar ele - sã realizeze dimensiunile
propriului lor act creator.

(Va urma)

Note:
1 N.r. – chenarul covorului.
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Ioan TODERIÞÃ Dan Barbilian ºi fenomenologia gândirii sale

În, pânã la, acest stadiu, poetul nu-ºi bãnuia dependenþa de
abisalitatea matematicã ce avea sã-i protubereze conºtiinþa scrisului,
forma, nivelul zero al scrierilor ulterioare.
Sub influenþa ºi „cãlãuza puþin vorbitoare”, a prietenului Tudor Vianu,
aceste poezii sunt parcã dedicate unui critic literar mare ca o confruntare
între douã spirite opuse. Unul ar fi strigat:Eºti matematician, lasã
literele sã fie rostite de un literat! Celãlalt, i-ar fi rãspuns: Nu-i adevãrat,
omul de ºtiinþã poate fi poet!

Confruntare fãrã cuvinte, doar o presupusã disputã
interioarã, dispute interioare cum numai în marile prietenii se ascund.
Deci, geometrul Barbu, viitorul geometru, ignorând parcã numãrul ºi
teoria numericã audiatã din gura celebrului matematician Landau,
cunoaºte matematica interbelicã, europeanã, într-un Gottingen
molipsitor ºi de geometrie-algebricã.

Marea geometrie axiomaticã a lui Hilbert nu este uitatã însã,
se pare, ci uºor abandonatã în, din nevoia aventurii în „analitic”, într-
o geometrie care sã înlocuiascã figurile „lumii reale”, realitãþile acestei
lumi, cu ecuaþii. Aceastã abstractizare îi aparþinea deja lui
Descartes(încã din secolul XVI). Raþionalismul de acest tip: ecuaþia
care sã substituie realul în formele lui fundamentale; dreaptã,
punct,plan, spaþiul, ºi totodatã sã-l generalizeze în irealul cu, pentru
început, patru dimensiuni, l-a frãmântat ºi pe Einstein, dar la alt nivel,
al comportamentului mecanic al lumii, în preajma vitezelor apropiate
de viteza luminii. De unde, de fapt, apare aºa zisa relativitate a
fenomenelor  dinamice percepute de om în tridimensiune.

Tot în acea vreme, a studenþiei – bursieristice, în Gottingen
– oraºul aurei Gauss-iene, celui mai mare matematician al lumii, a
cunoscut poetul Barbu, calculul infinitezimal, care în acea vreme nu se
numea „topologia punctului”, ci „topologia vecinãtãþilor mici”; de
diametrii foarte mici.

Se dezvolta o nouã gândire în matematicã în acei ani
interbelici, calculul infinitezimal – ca ºtiinþã, început de Newton ºi
Leibnitz încã din secolul XIX ºi, care se va numi gândirea prin
(la)limitã”.

Unde, în ce moment al creaþiei Barbiliene, ne sunt reflectate
aceste izbânzi ale conºtiinþei filozofice poetice care vor deveni sublimal
activ-pasiv, latent la pândã, în scrierile lui, vom vedea, în a doua ºi a
treia vârstã a poeziei lui.

Tematica poeziilor ( în toate vârstele poetului) ne-a fost ºi
ne mai este explicatã – ce-i drept (in)fidel lecturatã de mulþi ºi mari
critici ai formei literare, ai conþinutului poematic ce susþine forma. Mai
puþin, aceºti critici au analizat originea sublimalã a scrisului, cauza lui,
revolta izbândei sinelui asupra in-sinelui.

Ecuaþia este  la Barbu, tegument, liant ºi totodatã diluant al
formelor scufundate în esenþã. Ea uneºte formele într-un fel de plasmã
cuanticã ( noþiune acceptatã ºi neacceptatã de Einstein, fiind pus în
imposibilitatea de a explica prin ea unda gravitaþionalã, din alte nevãzute
ceruri stelare, dar frumos elogiatã de lorzi-lunetiºti în efemeride) care
nu este altceva decât raþiune în extensie energeticã, intensitate
cineticã purtãtoare de judecãþi. Întreaga aventurã, în ecuaþie ºi
infinitezimal, în cele douã metalogii sublimale, se providenþializeazã
în arhetipul etnic, popular Pan-ian; popular, ori cu iz nostalgic
balcanian; un soi de- la modã aspiraþie – în autohton, într-o istorie
plinã de fantasme serafice ºi orânduieli neorânduite de nimeni, doar
liberã cugetare în ºi la nimic, dulce cugetare la ºi în „nimicul efemer”,
vindecãtor de eternitatea naþionalã. Ecuaþia este un „predicat
matematic”, adicã o propoziþie cu una sau mai multe „variabile”, în
care apare semnul „egal”.
Mulþimea valorilor variabilelor ce fac adevãratã egalitatea,
universalitatea ei în particular, constituie aºa zisa „mulþime de adevãr”.
În Ou dogmatic, Ion Barbu, încã din primul catren, ne prezintã o
ecuaþie, cu necunoscutã-variabilã, oul viu:
E dat acestui trist norod (determinata 1)
ªi oul sterp ca de mâncare (determinata 2)
Dar viul ou la vârf cu plod (prezentarea necunoscutei ºi naturii ei)
fãcut e sã-l privim la soare (o virtualã soluþie, determinata 3)
urmeazã ca pe întregul poeziei sã discute natura soluþiilor acestei ecuaþii,
compatibilitatea ºi incompatibilitatea lor.

În teoria ecuaþiilor, douã ecuaþii sunt echivalente, dacã au aceiaºi
„mulþime de adevãr”. În general ecuaþia uneºte într-o expresie
matematicã determinate ºi nedeterminate, cunoscutele ºi necunoscutele,
legate aditiv ºi multiplicativ, printr-o singurã idee: existenþa soluþiei.
Ecuaþia este un determinant. El cuprinde compasiunea determinatelor
ºi a nedeterminatelor în adevãrul împlinirii trivialitãþii brutale a zerou-
lui absolut. Desigur aceastã „satisfacþie”trece prin adevãr absolut, care
din punct de vedere matematic sunt realitãþi metrice. În poezie, ele ,
aceste satisfacþii necesare ºi suficiente; determinarea soluþiei spirituale
ºi verificarea în real, devin paºi dogmatici, salt în absurd:
„Dumnezeu este rãstignit pe cruce”- este absurditatea „Pentru a ne
mântui”- este saltul în dogmã. Salt prin credinþã în dogmã.
Aceste idei, ale oricãrei dogme, susþin „ecuaþia devenirii” care nu-i
decât o iniþiere asenzorialã în absolut, care nu-i decât o „nedeterminatã”,
ce este posibil a fi „determinatã”, prin egalitate, egalizare a întregului
cu nimicul prin rãsturnarea echilibrului armoniilor realului în cumpãna,
în balanþa zeroului factice, indiferent faþã de „plusul” ºi „minusul”
reversibilitãþilor temporale, translaþiilor intermundale:
Cum lumea veche, în cleºtar (determinata 1) (a)
Înoatã în subþire var (determinata 2) (b)
Nevinovatul (c), noul ou (necunoscutã-variabilã =x)
Palat de munte ºi ecou (o determinatã-virtualã soluþie) (d)
Ecuaþia din catrenul 2 este echivalentã cu ecuaþia din catrenul 1 ºi aºa
mai departe.
Notând cu a =”e dat acestui trist norod”, b=”oul sterp ca de
mâncare”,„viul ou”= x „la vârf cu plod”=c „sã-l privim la soare”=d ºi
exploatând logica conjuncþiilor „ºi” „dar”ca operaþie aditivã, iminenþa
lui „fãcut e” ca egalitate ºi atributiva „la vârf cu plod”, ca pe o
multiplicare a oului viu, obþinem ecuaþia ataºatã catrenului 1: a+b+x c=
d  (1)
catrenul 2 „echivaleazã”catrenul 1 prin, spre, determinarea oului nou,
deci schimbat ca înfãþiºare expresivã, care este tot una cu: „schimbat în
aºezarea lui faþã de întâia formã a conexiunilor logice determinative”.
Ecuaþia 2 ( a catrenului 2) ar deveni: cx =d-a-b (2)
Catrenul 3 lãmureºte-mai mult-determinarea lui x=oul nou, în, pe
ecuaþia catrenului 2:
Din trei atlazuri e culcuºul ( diviziunea necesarã)
În care doarme nins albuºul (dividarea 1)
Atât de galeº, de închis (dividarea 2)
cu trupul drag, surpat în vis (dividarea 3)
adicã x =d : c-a :c-b:c (3)
Dupã catrenul 3 poetul elaboreazã o primã discuþie a compatibilitãþii
„oului dogmatic”.
Construcþia versurilor este apropiatã arhilocului antic:
Dar plodul?
De foarte sus
Din polul plus
De unde glodul
 Pãmânturilor n-a ajuns
Acordã lin
ªi masculin
Albuºului în hialin
Sãrutul plin
Discuþie a soluþiei telurice, privitã din afara spaþiului teluric.
O, nu!Oul nu este hranã, cum aparent exprima catrenul 1, nici palat
de nuntã ºi ecou, nici trup, drag surpat în vis, el este FIINÞÃ
ziditã lin ºi masculin-erotic, de o idee – þinutul de foarte sus,
din polul plus, unde (nici) glodul Pãmânturilor n-a ajuns. Ideea
primordialã, ideea-opþiune, cea din primele scrieri parnasiene, care stã
la baza rezolvãrii unei ecuaþii ( determinãrii „adevãrurilor”ei) care dupã
cum ne aratã poetul în „lungimea” poeziei lui, trebuie gãsitã prin „lungã
tatonare” a realului ºi „substituitã în dogmã”, dogmei.
Soluþia Oului dogmatic =x , a ecuaþiilor (1), (2), (3) îi este datã omului
sã „verifice”, sã cerceteze” sã „vadã” ºi, ca izbândã a revelaþiei, sã
creadã în dogmã. Tatonãrile adevãrului „ecuaþional”sunt veritabile
discuþii de compatibilitate, fãcute de poet, de omul poet, oricând
necredincios dogmei.
Mai întâi îl îndeamnã pe TOMA, pe apostolul aflat în om, sã creadã
fãrã a cerceta: Om visãtor, ireversibil (efemeritatea)
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Vezi Duhul sfânt fãcut sensibil (marginea metafizicã a lumii)
Precum atunci ºi azi întocma (constante temporale)
Mãrunte lumi pãstreazã dogma (credinþa în absolut)
Adunând, suprimând parantezele, reunind ideile înserate lor, acest
catren poate fi „enunþat astfel:
„efemeritatea dusã în marginile metafizice ale lumii este o
constantã a credinþei în absolut” – o primã compatibilitate a ecuaþiei
(ºi a soluþiei ei= oul dogmatic)existenþiale.
Cum? Printr-o simbolicã jertfã a eu-lui = soluþie a (pro)creaþiei divine:
Sã vezi, la bolþi, pe Sfântul Duh (vedere în creaþie)
Veghind vii ape, fãrã stuh (din real)
Acest om-simbol, þi-l aduc (a unui om abstract)
Om ºters, uituc (omul terestru)
Tot astfel, reunind ideile într-o nouã expresie, obþinem:
Vederea în absolut este o veghe a realului, asupra irealului, de
cãtre omul (lepãdat de uitare) devenit simbol al raþiunii.
Evident o a doua compatibilitate, a ecuaþiei creaþiei, ori numai a ecuaþiei
oului transformat patologic în hialin , aceastã compatibilitate este
transcedentalã.
Într-adevãr, ca nimeni altul, poetul întãreºte compatibilitatea a doua:
Nu oul roºu (oul prejudecãþii creaþiei)
Om fãrã soþ ºi om nerod (lacom de substanþã)
Un om cu plod (cu FIINÞÃ)
Îþi vreau plocon (în dar) acum de paºtele (posibilei învieri)
Îl urcã-n soare ºi cunoaºte (sfat pascalian, al eu-lui interior cãtre cel
exterior).
Conectând „ideile”celorlalte catrene la „compatibilizarea” sau
„incompatibilizarea” lor ºi a existenþei lor dogmatice în ecuaþia creaþiei,
cele douã „discuþii” sfârºesc iar :vina de a fi fost „fãcut”este iertatã de
sfinþenia începutului fiindului în mit.
 E pãcat, ni se spune în „OU DOGMATIC”, sã jertfeºti, din
prejudecatã, oul  mitic al fiinþei în ceasul galben necesar ce
(numai) mai ales „te înfioarã”…
Ion Barbu face din Ou Dogmatic o ecuaþie transcendentã, despre
care ºtia, din matematicã, multe manifestãri, cea mai importantã fiind:
ecuaþie cu soluþie din afara corpului coeficienþilor-
determinatelor ei. În literaturã, ea devine ecuaþie transcendentalã,
adicã ecuaþia determinãrii în absolut a acelui segment iraþional  ce poate
reverbera raþionalitatea, cum numai soluþia unei naturi abstracte poate
salva natura mamã, prin nunþi iniþiate în mit ori în timp diurn,
în „acel galben icusar – ceasornic fãrã minutar/ce scrie singur
când sã moarã/ºi ou ºi lume ce-nfioarã.”
Ion Barbu, a evadat prin spirit din fântâna sinelui, strãbãtând mai
înainte arhontele matematicii, ideile matematice, expresia lor raþionalã,
pur raþionalã – cald dulce fãcãtoare de dogmã, de credinþã în absolut
monoteist, precum un Descartes creator de forme geometrice analitice
ºi de hlamide algebrice: ecuaþia implicitã, explicitã, generalã, ce îndeamnã
urma ºi umbra detaliilor lumii reale în soluþia-plasmaticã a ideii
universale, a transcendenþei Fiinþei în Neant.
Fãrã a vã obliga sã-mi ascultaþi interpretãrile poeziei Ion-Barbiliene,
prin aceastã lungã perseverare – a mea – în des-frâu matematic asupra
textului literar, îmi voi permite, din nou, sã cuantific prozodia acestei
scrieri prin metode statistice  discrete.
Studiind distribuþia accentelor în versuri – pe orizontalã ºi în coloana
silabelor fragmentelor poetice – pe verticalã, s-au obþinut interesante
accentografii, veritabile ritmuri wagneriene.

(va urma)
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Diana VRABIE

Puþine personalitãþi ºi-au asumat temeritatea de a
problematiza natura rãului în perioada celui mai diabolic regim,
cel al „ºobolanilor roºii” (Andrei Vartic). ªi mai puþini au fost
acei care s-au opus explicit regimului, majoritatea preferînd sã
facã rechizitorii post factum. În realitate, singurii în mãsurã sã
vorbeascã despre ororile regimului comunist sînt cei care au
avut cu adevãrat de suferit în perioada comunistã (foºtii deþinuþi
politici, disidenþii, intelectualii persecutaþi). Astãzi cînd se pare
cã despre GULAG s-a spus tot ce se mai putea afla, cînd a fost
publicatã integral opera lui Soljeniþîn, ªalamov, Dombrovskii,
Volkov, cînd în perimetrul literaturii noastre au fost editate
mãrturiile celor ce au cunoscut prin propriul destin consecinþele
regimului comunist (Nicolae Costenco, Din bezna temniþei...
(scrisori din Gulag); Alexei Marinat, Cãlãtorii în jurul omului
º.a.) mai apar pagini confesive scrise în acele vremuri de restriºte,
care meritã sã fie cunoscute. Este ºi cazul operei memorialistice
a Eufrosiniei Kersnovskaia (1907-1994), descendenta unei familii
de nobili din Basarabia, care a trãit 19 ani în Siberia, fiind
deportatã de sovietici la 13 iunie 1941.

Personalitate de o temeritate care friza moartea,
Eufrosinia Kersnovskaia, prin memoriile ºi desenele sale fãcute
clandestin în GULAG-ul stalinist, a ridicat un monument de
rezistenþã umanã unic. Amintirile dramatice ale vagonului de
transportat vite, care o ducea în Siberia, dar ºi viaþa din exilul
stalinist ºi-au gãsit reflectare în mai multe memorii ale autoarei,
care au fost comparate, dupã dimensiunea ºi importanþa lor, cu
Arhipelagul Gulag al scriitorului disident rus Alexandr Soljeniþin.
În total, memoriile Eufrosiniei Kersnovskaia cuprind ºase volume,
cu 1.888 de pagini ºi 700 desene color, realizate de autoarea
însãºi. Opera a supravieþuit graþie vigilenþei autoarei, care, avînd
grijã sã nu i se piardã aceastã lucrare imensã, a fãcut cinci copii
ale textului ºi tuturor desenelor, ascunzînd manuscrisle pe la
prieteni: un manuscris, la cunoscutul artist Zinovi Gherdt; altul
– la un prieten din Estonia etc. În 1991, la Moscova, apare
originalul album, Inscripþii rupestre, care cuprinde 700 de desene
ale E.Kersnovskaia, cu comentarii din manuscrisul autoarei.
Aceste memorii vor deveni foarte popuare în anii restructurãrii
gorbacioviste, cînd o parte din ele au fost publicate în revista
“Ogonioc”.

Cine a fost aceastã personalitate deosebitã cu un destin
atît de fulminant ºi cu o descendenþã atît de nobilã? Tatãl
Eufrosiniei Kersnovskaia, cunoscutul avocat Anton
Kersnovski, era fiul unui conte polonez ºi al baronesei austriece
Elena von Buhentaldt (ambii înmormîntaþi la Ocolina, fostul judeþ
Soroca). Bunica de pe linia maternã era georgiana Eufrosinia
Gianguli, iar bunicul – Alexei Cara-Vasile (de origine greco-
macedoneano-aromânã) a fost deputat în Parlamentul României
(pînã la 1878), primar de Cahul ºi deputat în Duma þaristã.
Strãbunicul Dumitru Cara-Vasile a fost fondatorul oraºului Cahul,
membru al „Divanului ad-hoc”, care a contribuit, în anul 1859, la
Unirea Principatelor. Strãbunicul Ioan Cara-Vasile a fost
conducãtorul comunitãþii greceºti din Constantinopol ºi a fost
spînzurat (împreunã cu patriarhul) de candelabrul Catedralei, în

anul 1821, cînd s-a declanºat rãscoala greceascã „Eteria”. Fratele
Eufrosiniei, Anton Kersnovski, a devenit la Paris un renumit
istoric militar.

Eufrosinia Kersnovskaia se naºte în oraºul Odesa, de
unde se va retrage împreunã cu familia sa în anii primului rãzboi
mondial, stabilindu-se în Basarabia, în judeþul Soroca, unde
deþineau o micã moºie. Formatã în vechea tradiþie a nobilimii
ruse, Eufrosinia Kersnovskaia era o bunã cunoscãtoare a
literaturii universale, admiratoare a muzicii clasice, vorbea fluent
nouã limbi ºi picta cu foarte multã pasiune. Adeptã a unei libertãþi
personale, nu se refugiazã în România, ca alþi basarabeni, în
anul 1940, cînd Basarabia este anexatã la Imperiul Sovietic. Rãmîne
la Tepilova, judeþul Soroca, ignorînd puterea acelui rãu satanic
care se instalase în Rusia sub numele de Soviete. Deportarea nu
o va ocoli ºi în 1941 cumplitul traseu Floreºti-Tomsk o va duce
spre infernul gulagului. Înainte de deportare Eufrosinia are ocazia
unui contact direct cu o familie de sovietici, Drobotenco, stabilitã
în Basarabia dupã 28 iunie 1940. La ei a cunoscut, ca într-un
preludiu, ceea ce urma sã afle în oceanul de servitute al Siberiei:
lipsa de respect faþã de femeie, ateismul, sãrãcia lucie, frica
paralizantã în faþa membrilor NKVD-ului etc.

În Siberia va cunoaºte acest regim diabolic din interior,
îndurînd foamea, umilinþa, nedreptatea ºi cruzimea. Nemaiputînd
suporta acel calvar se aventureazã la o evadare ºi parcurge un
drum prin pãduri ºi mlaºtini sãlbatice de 1500 km. Este prinsã
însã de organele NKVDului ºi condamnatã la moarte. Dar
malaxorul acelui sistem care înghiþea mii de destine nevinovate
îi cruþã viaþa în mod miraculos, sentinþa fiindu-i înlocuitã cu 10
ani de surghiun în Norilsk. Aici va lucra în minã, în spital, în
morgã, cunoscînd toate atrocitãþile acelui sistem ºi gãsindu-ºi
refugiul doar în scris, mai mult, fãcînd din scris o supremã datorie.
Cutremuratã de regimul diabolic, consecinþele cãruia are ocazia
sã-l verifice prin propriul destin, este ferm convinsã cã trebuie
sã depunã o mãrturie în scris adusã întregii umanitãþi. Mãrturia
unui om pe care nici cel mai crud regim nu l-a putut înfrînge.
Altminteri, Eufrosinia Kersnovskaia nu are pretenþia statutului
de prozatoare, întrucît considerã cã nu este decît un martor
ocular al celor trãite în GULAG. Mai mult în definirea scriiturii
sale, ea evitã termenul de memorii, menþionînd caracterul autentic
ºi spontan al caietelor sale, scrise dintr-o acutã nevoie de a se
confesa într-un regim în care confesiunea era echivalentã cu
condamnarea la moarte.

Dincolo de monumentala operã care propune o
perspectivã obiectivã asupra conceptului de homo sovieticus,
produs al satanologiei marxist-leniniste, trebuie remarcat ºi
destinul incomparabil al acestei intelectuale, care a trãit cu
demnitate ºi a supravieþuit unui regim din care puþini reuºeau sã
scape nedezumanizaþi. La 60 de ani, ca un elogiu adus tuturor
celor care pe nedrept au fost condamnaþi, a fãcut o cursã cu
bicicleta, parcurgînd un drum lung de 6000 km pe ruta Esentuki
– Moscova – Leningrad – þãrile Baltice - Esentuki.

Datoritã conjuncturii politice, opera Eufrosiniei
Kersnovskaia a început sã fie descoperitã relativ tîrziu. În anul
1987, Eufrosinia, numele cãreia era deja cunoscut în cercurile
disidente, suportã un atac cerebral, în urmã cãruia îºi pierde
vocea. Matematicianul Igor Ciapkovski, un apropiat al
academicianului Saharov, o trimite pe fiica sa, Daºa, la Esentuki,
locul unde se stabilise scriitoarea la acea datã. Daºa
Ciapkovskaia se ataºeazã de Eufrosinia ºi va rãmîne lîngã ea
pînã la plecarea acesteia în nefiinþã. Eufrosinia o face pe Daºa
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moºtenitoare, transmiþîndu-i ºi
drepturile asupra operei. Ulterior, la
Moscova s-a constituit Fondul
„Kersnovskaia”, care a editat, în 1991,
douã mari albume în limbile rusã ºi
germanã. În 1994, la Paris apare un
original album în limba francezã,
conþinînd 300 de desene. În anul 2001,
au fost tipãrite cele 6 volume ale
textului memoriilor cu titlul Valoarea
vieþii omului. S-a editat în anul 2004 ºi
o variantã prescurtatã pentru ºcoli. A
fost montat de asemenea ºi un film
documentar, în anul 2008: Eufrosinia
Kersnovskaia: jitie, în regia lui Vladimir
Meletin.

În spaþiul românesc sînt de
remarcat contribuþiile lui Aurel
Marinciuc ºi ale lui Valeriu Pasat în
vederea valorificãrii operei Eufrosiniei
Kersnovskaia. Din interviul lui Aurel
Marinciuc acordat cu ocazia
Centenarului Kersnovskaia: Cartea –
monument de culturã europeanã
aflãm despre cercetãrile întreprinse de
Valeriu Pasat în baza dosarelor celor
douã procese judiciare (din 1943 ºi
1944) ale Eufrosiniei Kersnovskaia, dar
ºi despre întîlnirea din anul 2005 a dlui
Aurel Marinciuc cu Daºa
Ciapkovskaia, moºtenitoarea
scriitoarei ºi Galina Atmaºkina,
redactorul operei integrale a
Eufrosiniei. Primul compartiment al
cãrþii, Invazia în Basarabia a apãrut
în româneºte, în revista „Columna”,
1990, nr. 6, traducãtori E. Spânu ºi
A. Alici.

Prezentat la tîrgul de carte de la
Frankfurt, volumul memorialistic,
Valoarea vieþii omului, a produs o
impresie extraordinarã, fãcîndu-se
sugestii de editare în toate cele 25 de
limbi ale Europei. Actualmente se
lucreazã la versiunile francezã, englezã,
germanã, spaniolã ºi italianã ale cãrþii.

Intelectualã de aleasã formaþie,
Eufrosinia Kersnovskaia, s-a afirmat,
prin preocupãrile sale, în domenii
esenþiale ale vieþii social-culturale ºi
prin aceasta a avut o contribuþie
remarcabilã la dezvoltarea culturii din
Basarabia. În aceastã epocã a
revizuirilor declarate, recuperarea
creaþiei acestei scriitoare ar trebui sã
se înscrie în seria de acþiuni duse în
vederea completãrii unor goluri
evidente din istora literaturii noastre,
proces, care, trebuie sã recunoaºtem,
se produce cu multã lentoare.

Harta Daciei editatã la anul 1595
de cãtre celebrul geograf Abraham Ortelius,
face parte dintr-o lucrare intitulatã
Theatrum Orbis Terrarum (Teatrul lumii),
consideratã primul atlas
modern.

Abraham Ortelius
este nãscut la Anvers în anul
1527. Dupã ce a cãlãtorit prin
Anglia, Germania ºi Italia se
stabileºte în oraºul lui natal
unde publicã în 1570 lucrarea
Theatrum Orbis Terrarum,
care îi aduce titlul de geograf
al regelui Spaniei, Philippe al
II-lea. Lucrarea este alcãtuitã
dintr-o colecþie de hãrþi
însoþite de texte în limba
latinã. Moare în 1598 fiind
supranumit Ptolemeu al
secolului sãu.(1)

Ortelius în anul 1595 adaugã la
atlas un capitol de istorie care apare la
Anvers sub titlul de Theatri Orbis
Terrarum Parergon sive Veteris
Geographiae Tabulae ( Adaos la Teatrul
Lumii sau hãrþile geografiei vechi) care a
fost reeditat în 1624. Acest Parergon, are
o valoare deosebitã pentru noi pentru cã
Ortelius a întocmit în aceastã lucrare ºi harta
Daciei ºi a Moesiei. Pentru elaborarea
acestei hãrþi, Ortelius a consultat toate
izvoarele antice despre daci care îi erau la
dispoziþie în acea perioadã. Se considerã
cea mai bunã hartã a Daciei prin detaliile ei
care a stat la baza hãrþilor istorice  întocmite
de geografii de dupã el.

Ortelius elaboreazã harta Daciei
împreunã cu a Moesiei, plecând de la
informaþiile existenþei unor daci la sud de
Dunãre în Moesia ºi Dardania,
considerând cã pe ambele maluri ale Dunãrii
era aceeaºi populaþie Aceºtia au fost aduºi
de la nord de Dunãre, în mai multe rânduri.
În acest sens Ortelius consemneazã
„Existã o inscripþie pe o piatrã veche în
cartea lui Smetius, care spune cã Aelianus
Plautius, propraetor al Moesiei, a adus
în aceastã þarã, din rândul populaþiilor
care locuiau dincolo de Danubius, mai
mult de 100.000 de bãrbaþi cu neveste ºi
copiii lor ºi cu cãpeteniile sau regii
lor”.(2)

Interesant este ºi faptul cã Ortelius
atribuie lui Dion Chrysostomos o Biografie
a lui Traian la care face trimitere. Se pare
cã Dion a scris ºi biografia lui Nero ºi a lui
Hadrian. Cel ce analizeazã opera lui Dion

este Al.Papadopol-Calimah care
inventariazã peste 300 de autori antici care
au scris despre Dacia, lucrãri care din
pãcate sunt pierdute printre care este

consemnatã ºi Istoria geþilor scrisã de
Dion în urma exilului sãu în Dacia. Dion
revine la Roma unde Traian îl apreciazã
ºi-l pune alãturi de el în carul de aur în care
împãraþii romani serbau triunful lor.
Important este faptul cã sunt semnalate 80
de discursuri ale lui Dion ºi o Istorie a
Daciei consemnatã ºi de Flavius Filostratul
(230 d.Hr.). (3)
Textul lui Ortelius reprezintã o premierã în
istoriografia româneascã privind izvoarele
antice cu privire la daci.
Harta Daciei lui Ortelius a cunoscut mai
multe ediþii. Prima ediþie din 1595 a fost
tipãritã în 100+500 de exemplare. În 1597 ºi
1602 apare ediþia în limba germanã. În 1601
ºi 1603 se editeazã exemplare în limba latinã.
Exemplarele în limba englezã apar în anul
1606. Urmeazã exemplarele în limba italianã
ºi spaniolã în anii 1608 ºi 1612. Numãrul
aproximativ de exemplare tipãrite este de
3850. Harta Daciei pe care o redãm alãturat
este dupã originalul tipografiat în limba
latinã de cãtre autor în anul 1595 ºi
reprodusã în anul 1612. Dimensiunile hãrþii
sunt 352mm x 462mm la o scarã de
1: 3.000.000.(4)

Radu MOÞOC

1. Dictionnaire de Biographie Générale,
M.Léo Joubert, Paris, 1870.
2. Harta Daciei-izvoare, Ed. Dacica,
Bucureºti, 2009, Cap. Daciile ºi Moesiile,
pag. 16
3. Scrieri vechi pierdute atingãtoare de
Dacia, Al. Papadopol-Calimah, Ed. Dacica,
2007
4. Harta Daciei, Ed. Dacica, Bucureºti, 2009
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Ioan HORUJENCO

Apã ºi Pãmânt

Motto:  “Pot sã nu întreb care sunt începuturile
tuturor lucrurilor, cine este creatorul lor, cine a despãrþit
toate cele ce erau contopite la un loc, înecate în materie
inertã? Sã nu cercetez cine e meºterul lumii, în ce chip
mulþimea lucrurilor ºi-a cãpãtat lege ºi ordine, cine a
împreunat ceea ce era risipit, cine a deosebit ceea ce era
amestecat, cine a dat chip celor ce zãceau în aceeaºi masã
informã?”

(Seneca-Scrisori cãtre Luciliu)

„…întuneric era deasupra adâncului, iar duhul lui
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor”.(Geneza).
Substanþã cu certe ºi multiple calitãþi - mijloc de purificare,
centru de regenerare - Apa a fost consideratã - pe bunã
dreptate - izvor al vieþii. Despre conotaþiile în plan simbolic
ale acestui element s-a scris imens ºi se va mai scrie.
Fãrã a pune însã în balanþã consistenþa tuturor exegezelor
trebuie relevat un singur lucru, coloanã vertebralã a acestei
generoase teme: indiferent de ipostazele în care se aflã
(ploaie, gheaþã, rouã), Apa, cu toate cã manifestã adeseori
ambivalenþe ºi/sau opoziþii, va fi întotdeauna elementul cu
influenþe benefice asupra vieþii comunitãþilor; a fost ºi va
fi elementul prezent în fiecare dintre momentele importante
ale existenþei noastre, de la naºtere, pânã la nuntã ºi
înmormântare.

Þinând cont de calitãþile germinativ-purificatoare ale
Apei, vom spune câteva lucruri despre ritualurile de
invocarea ploii. E un lucru clar cã Apa este elementul mai
mult decât necesar vieþii, fãrã Apã (ploaie) „vegetaþia se
ofileºte, animalele ºi oamenii lâncezesc ºi mor”1. Existã
zone în care ploaia cade regulat, fiinþe ºi plante fiind udate
din belºug. Ce se întâmplã însã în  „…þinuturi cu cãlduri
înãbuºitoare, ca Australia Centralã ºi în unele pãrþi din
estul ºi sudul Africii, ale cãror locuitori umblã goi sub soarele
necruþãtor”?2 În aceste zone oamenii au recurs încã din
cele mai vechi timpuri la o serie de gesturi ºi incantaþii cu
puteri magice, cu scopul de a îmbuna divinitãþile,
rãspunzãtoare, dupã pãrerea lor, de aceastã situaþie, ºi de
a „dezlega porþile”ploii binecuvântate. Ca o parantezã
trebuie menþionat faptul cã divinitãþile împrãºtiau seceta
ca o „pedeapsã pentru pãcatele oamenilor”3.

Aºa cum spuneam, oamenii recurgeau la o serie de
gesturi ºi incantaþii cu puteri magice, pentru a „dezlega
ploile”. Privilegiul de a le „dezlega” nu-l avea oricine, ci
doar anumite persoane care îndeplinind anumite condiþii
(credinþã nestrãmutatã în divinitatea supremã, puritate etc)
era proclamate aducãtoare de ploaie. ªi cum ploaia
reprezintã elementul necesar vieþii, persoanele respective
erau considerate stãpâni absoluþi, cu drept de viaþã ºi de
moarte asupra a tot ce-i viu, plantã, om sau animal. Putem
spune chiar cã puterea de a aduce ploaia ar putea sta la
originea demnitãþii de conducãtor.

Erau necesare mai multe gesturi ºi cuvinte din partea
acelei persoane (de obicei un bãrbat), pentru ca ploaia
multaºteptatã sã curgã din abundenþã, ceea ce avea ca
efect starea de mulþumire generalã, de extaz, nu de puþine

ori, ºi, bineînþeles, creºterea prestigiului „binefãcãtorului”,
a celui care a adus ploaia.

Aceastã practicã bazatã pe magia homeopaticã
(similarul produce similarul) a trecut treptat în unele zone
de la un singur individ la un grup de câteva persoane,
probabil datoritã faptului cã, suferind eºecuri repetate în a
dezlãnþui ploaia, persoana singurã a fost consideratã lipsitã
de forþa necesarã unui asemenea act. Era necesar deci,
în acest context, sã se uneascã forþele mai multor persoane,
care sã îndeplineascã însã aceleaºi condiþii de puritate ºi
credinþã.

Facem o parantezã pentru a explica aici termenul
de magie homeopaticã (similarul produce similarul) enunþat
mai sus: în aceste rituri/practici, se folosea ca „materie
primã” în general apa pentru a dobândi apã; se imitau,
prin diverse metode fulgerele, tunetele. Se verificã astfel
încã o datã eficienþa practicii bazate pe asociaþia de idei
prin similitudine.

La noi, la români, douã dintre cele mai importante
ritualuri de invocare a ploii sunt Paparuda ºi Caloianul,
care îmbracã aceastã practicã într-o adevãratã hainã de
sãrbãtoare ( apar aici atât elemente muzicale, cât ºi
coregrafice).

Privitã ca factor purificator, tãmãduitor, ca mijloc
de a conferi fertilitatea, Apa este prezentã, cum spuneam,
cu semnificaþii multiple în marile rituri de trecere (naºtere,
nuntã, înmormântare). Bucurându-se de atribuirea unor
calitãþi magice, apelativele folosite în descântece - „Apã
dalbã argintatã”, „Apã rouroasã”, „Apã sfântã de mir”-
relevã pe deplin credinþa oamenilor în puritatea ºi efectele
miraculoase ale Apei. Fie cã este descântec de dragoste
sau terapie, descântãtoarea ºi beneficiarul se adreseazã
Apei cu formule pline de deferenþã.

Continuând sã vorbim despre conotaþiile în plan
simbolic ale Apei, prezente în riturile de trecere, vom mai
puncta câteva aspecte, relaþii directe între Apã ºi aceste
rituri.

Eroii, ca ºi sfinþii-deci virilitatea ca ºi sacralitatea,
sunt consacrate, autentificate prin atingerea ritualã cu Apã.
Botezul reprezintã deci un act necesar, obligatoriu chiar,
prin care fiinþei proaspãt sosite în aceastã lume i se dã,
prin atingerea cu Apã, garanþia cã e purã. De altfel,
scufundarea în Apã, indiferent de vârstã, simbolizeazã
regenerare totalã.

Cunoscând credinþa conform cãreia „femeile rãmân
însãrcinate prin simpla apropiere de râuri, fluvii, lacuri
(…)”4, putem vedea cât de mare este importanþa Apei în
acest rit de trecere.

(va urma)
Note:
1.I.G.Frazer, Creanga de aur, Ed.Minerva, Buc.1980
2.I.G.Frazeu, op.cit
3.Victor Kernbach, Miturile esenþiale, Ed.St.ºi Eucid.,
Buc.,1978.
4.Mircea Eliade, Arta de a muri, Ed.Moldova, Iaºi, 1993.
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Dan PLÃEªU

Întâmplãri anapoda

Aspirantul Sãndel aºtepta cuminte în anticamerã. Mai
avea câteva  persoane înainte. Secretara Floricica veghea ca
toþi sã aspire în ordine. Iar dincolo, acad. prof. univ. Cucui,
ºcolit în State, se strãduia sã mulþumeascã pe toatã lumea.

- Eu, domnule profesor, aº dori din toatã inima sã devin
capitalist, i se destãinui Sãndel specialistului, când avu onoarea
sã fie primit.

- ªi eu, drãguþã, de asta sunt aici, ca sã transform
aspiraþiile voastre în certitudini. Sã vedem însã cum vom face în
cazul dumitale.

- Aº deveni astfel cel dintâi capitalist din comuna mea
natalã. Vã daþi seama cum m-ar privi satul?

- Îmi dau seama, dar sã fim pragmatici. Calitatea de
capitalist se leagã implicit de capital. Dumneata de cât
capital dispui?

- Bãnuiam c-o sã mã întrebaþi asta. Pãi, aº avea aºa:
leafa nevestei, ajutorul meu de ºomaj, indemnizaþiile copiilor ºi
pensiile bãtrânilor, patru la numãr. Se adunã ceva, nu?

- Aºa ºi aºa. Am rezolvat ºi situaþii mai grele. Sã înþeleg
cã nu ai mai frecventat niciun stadiu al academiei noastre...

- Nu, domnu’ profesor, sunt – ca sã zic aºa – boboc.
- Toate au un început. Important este s-o porneºti.
- Aºa ziceam ºi eu, dacã tot am intrat în capitalism, iar

acum ãsta este viitorul luminos – ca sã folosesc un cuvânt
învechit – trebuie sã mã încadrez ºi eu, cum se spunea înainte...

- Da, vãd cã la teorie stai bine. Totuºi, în cazul dumitale,
trebuie s-o luãm de la zero... Iar la academia noastrã, bazele se
aºazã la grupa micã. I se spune aºa, nu pentru cã sunt puþini
înscriºi, ci fiindcã este jos de tot, ca la grãdiniþã, sã zicem...

- Înþeleg, dacã aºa trebuie...
- Iar dupã ce absolvi grupa asta, urmeazã grupele

mijlocie ºi mare, apoi cea pregãtitoare pentru clasa I, intrarea în
clasele primare,  gimnaziul,  liceul, facultatea, licenþa, masteratul,
doctorantura ºi în final, doctoratul.

- Cam multe ºcoli, domnu’ profesor...
- Trebuie parcurse toate etapele de studiu, numai în

finalul lor aspirantul devine capitalist. Þi-am expus întregul
parcurs ca sã ºtii la ce te înhami. Te înhami?

- ªi capitalist ajung numai dupã ce le termin pe toate?
- Atunci ajungi un capitalist adevãrat, întreg, un boss,

cum ar veni, pe care-l salutã lumea pe stradã. Pe stradã, nu pe
uliþã, nu ºtiu dacã am fost foarte clar...

- ªi pânã atunci ce sunt eu, domnu’ profesor?
- Aspirant, capitalist în devenire. Te salutã cei din

familie, eventual prietenii...
- Dar sã vã explic de ce am venit aici, la dumneavoastrã.

Eu am fost pe vremuri lãcãtuº, pânã când s-a ales praful de
fabricã, apoi noul patron, înainte de a ne da afarã, ne-a întrebat
dacã ne pricepem la cultivat rogodele...

- Ce sunt astea, domnu’ aspirant?
- Sunt niºte chestii cu sâmburi, pe care noul patron

voia sã le producã ºi sã le exporte undeva, într-o insulã din
Pacific, unde bãºtinaºii foloseau produsul, de fapt numai
sâmburii, ca sã-ºi facã podoabe. Cã în insula aia s-au cultivat
cândva rogodele, dar în urma erupþiei unui vulcan de-al locului
toate plantaþiile au fost distruse, iar populaþia a izbucnit în hohote
de plâns. ªi au tot bocit aºa sãrmanii locului, pânã când i-a auzit
patronul nostru ºi s-a oferit sã-i ajute. Aþi înþeles pânã aici?

- Am înþeles, dar nu ºtiu unde vrei sã ajungi.
- Vreau sã ajung la ce mã doare. Cã eu nu am fost

selecþionat pentru cultivarea de rogodele – alþii s-au dovedit
mai ºmecheri decât mine, de parcã toatã viaþa lor crescuserã
printre rogodelele astea – ºi am ajuns la ºomaj. Or, m-am gândit
cã venind aici, la dumneavoastrã, o sã mã pot califica mai repede
în meseria de capitalist, ca sã am ºi eu ce pune pe masã familiei.
Nu ºtiu dacã am fost clar...

- Ai fost, numai cã judeci greºit. Eu nu am la dispoziþie
posturi de capitalist, pentru asta trebuie sã înveþi pe brânci, sã
fii ambiþios ºi mai ales sã te þinã buzunarul...

- Nici mãcar un loc mai modest, pe lângã un capitalist
mai mãriºor? Ceva, o funcþie de începãtor, care sã corespundã la
capitalul meu, ca sã mã exprim în termenii din branºã.

- Pãi, la banii pe care-i ai pot doar sã-þi pun o vorbã...
- Aºa, aºa...
- ... pe lângã patronul tãu, ca sã te încadreze ajutor de

mãturãtor stagiar la cabinetul sãu.
- Îl cunoaºteþi pe ultimul meu patron?! Pe individul cu

rogodelele?
- Bineînþeles. Frecventeazã academia noastrã, este în

clasa a treia. Ce zici? Primeºti? Iar dacã eºti bãiat cuminte, te
califici totuºi în rogodelisticã ºi-l ajuþi în muncã ºi pe ºeful tãu.
Altfel riscã sã piardã comanda cu insula aia, iar dacã i se întâmplã
asta, îl las repetent...

Academia de capitaliºti
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Povestea amãnunþitã a unei litografii închipuite  IV

Povestea pe scurt a celor douã vase de intervenþie
„HMS Vesuvius „era o navã de  tip sloop clasa I, lansatã

la apã în data de 11 iulie 1839, având corpul construit din lemn,
fiind propulsatã de zbaturile unei maºini cu aburi cu o forþã
motrice de 280 CP.  Echipaj: 160 oameni.   Dimensiunea sa de
construcþie, în speþã NTR era de 976 tone, având un
deplasament. 1.283 tone. La acea vreme era dotatã cu un numãr
de 6 tunuri. Nava a fost scoasã din serviciul activ al Marinei
Britanice în cursul anului 1866.

Numãrul ei de înregistrare în catalogul Amiralitãþii
Britanice ADM 135/490

Vasul a fost comandat în intervalul 17.08.1853 – 1855 de
Comandorul Richard Ashmore Powell.

Despre acesta putem spune cã a intrat în Marina Regalã
Britanicã în anul 1841, a fost înaintat la gradul de Locotenent în
1842 ºi promovat Comandor în  cursul anului 1851.

Nava de sub conducerea sa a activat în Marea Mediteranã
iar începând cu 1854 în Marea Neagrã în timpul rãzboiului
european împotriva Rusiei þariste.

Iar însoþitoarea ei:
„HMS Firebrand „ era un vas tip fregatã de clasa a II-a,

fiind lansatã la apã în data de 6 septembrie 1842 având corpul
din lemn, propulsie cu aburi, maºina dezvoltând o forþã motrice
de 410 CP ºi zbaturi, dimensiuni de construcþie 1.190 tone,
deplasament 1960 tone. La acea vreme fregata era înarmatã cu
un numãr de  6 tunuri.  Echipaj: 160 oameni. A ieºit din serviciul
activ în anul 1864, cu numele de „Belzebud„   Numãr de
înregistrare în catalogul Amiralitãþii Britanice ADM 135/174.

Vasul s-a aflat sub comanda Cãpitanului Hyde Parker în
intervalul 18.12.1852-08.07.1854 acþionând în Marea Mediteranã
ºi Marea Neagrã în anul 1854 în timpul rãzboiului împotriva
Rusiei, unde acesta a fost ucis.

Dupã moartea sa comanda navei este preluatã de
Cãpitanul William Houston Stewart pânã în data de 29.08.1854.

Istoria amãnunþitã a asaltului Carantinei þariste în data
de 8 Iulie 1854.

Din  respect faþã de participanþii activi la evenimente
dãm citire scrisorilor originale ale ofiþerilor de marinã Englezi
implicaþi în acþiune. Istoricul englez Henry Tyrrell a trãit destul
de pe urma lor. Îi mulþumim din suflet ºi pentru simplul fapt cã ne
oferã un detaliu semnificativ.

La asaltul carantinei au luat parte în total un numãr de 9
ºalupe sau bãrci grele.

ªi fiindcã nouã ne plac lucrurile fãcute doar gospodãreºte
ca ºi rãposatului Cãpitan Hyde Parker, adicã bine de tot ºi solid
executate, iatã pentru început raportul oficial al mult neºtiutei
confruntãri.

Vom spune doar cã documentele originale ce vor fi
prezentate aici au apãrut în volumul: „O’Byrne’s Naval Annual
for 1855” London: Piper, Stephenson, & Spence, Paternoster
Row. 1855. si tipãrit la „London: printed by Seacombe and Jace,
100 st. Hastings Lane”.

Paginile 75-78.
Rapoartele ºi celelalte scrisori fac parte din ceea ce

autorul numeºte: Mediteranean Letter No. 330 respectiv
Scrisoare din Marea Mediteranã No. 330 acesta fiind cel mai
probabil numãrul de înregistrare a intrãrii, numãr dat de
funcþionarii Amiralitãþii Britanice. Prezentarea va urma cursul

firesc al timpului anume ordinea cronologicã a evenimentelor,
cum ar trebui sã fie scris tot ce þine de istorie. Aºa se explicã de
ce începem cu Anexa No 1 la scrisoarea menþionatã mai sus.

În atenþia Vice-Amiralului J.W.D. Dundas C.B.
„HMS Vesuvius”, în largul Sulinei, 8 Iulie
Domnule,
Cu adâncã durere trebuie sã vã raportez cã Dl. Cãpitan

Hyde Parker de pe fregata cu aburi „ H.M.S. Firebrand „a fost
ucis astãzi în timp ce-ºi conducea oamenii la asaltul bateriei
ºi fortificaþiei de pe Dunãre.

Pierderea acestui viteaz ofiþer cu greu este compensatã
de succesul deplin pe care l-a avut acest atac.

Circumstanþele au fost urmãtoarele.
Cãpitanul Hyde Parker a condus un grup numeros de

bãrci de pe „Firebrand„ ºi „Vesuvius„ grup care-l însoþea în
amonte pe Dunãre cu scopul de a distruge câteva fortificaþii
care erau ocupate de Ruºi.

La orele 2 p.m. bãrcile au intrat pe Dunãre cu ºalupa
Cãpitanului Parker în frunte.

La cotul fluviului vis-a-vis de un numãr de case situate
pe malul drept ºi marea incintã apãratã de o palisadã  de pe
cel stâng, un foc viu a fost deschis asupra sa ºi ºalupa a fost
aproape perforatã de gloanþe. Unii dintre oameni au fost rãniþi.
Bãrcile grele soseau  ºi Cãpitanul Parker imediat s-a retras
înspre ele strigându-mi sã debarc infanteriºtii marini ºi sã fiu
gata de asalt. Acest ordin a fost executat de infanteriºtii marini,
un detaºament de marinari în acelaºi spirit brav cu care
fusese dat.

Cãpitanul Parker s-a nãpustit apoi spre þãrm în barca
sa de cãpitan ºi imediat a înaintat cu câþiva oameni; el se afla
în frunte ºi s-a expus foarte mult.

Un teribil foc a fost deschis de inamic asupra lor; ºi la
câteva minute de la debarcare un glonþ a strãpuns inima
comandantului ºi într-o clipã acest brav marinar ºi-a dat viaþa.

Comportamentul sãu în aceastã situaþie a oferit un
exemplu de vitejie care niciodatã nu se va ºterge din memoria
celor care erau prezenþi.

Comanda grupãrii a trecut asupra mea. Am dat ordinul
ca imediat canonierele ºi vasele de bombardament cu rachete
incendiare sã fie aduse în faþã; grupul de asalt a fost format
din lt. Jull Royal Marine Artilery; canonierele au deschis un
foc foarte eficient asupra clãdirilor ºi bateriei ºi în scurt timp
focul inamic a fost redus la tãcere. Am ordonat apoi grupului
de asalt sã înainteze ºi locul a fost ocupat în alergare de un
grup de infanteriºti marini ºi marinari conduºi de lt. Jull ºi
lt. Hawley din Royal Marine.

 Am descoperit cã inamicul se retrãsese deja înspre
interior; ºi atât de deasã era vegetaþia încât urmãrirea sa ar fi
fost în zadar.

Fortificaþia cuceritã era dupã cum am spus o baterie
formatã din gabioane tunurile fiind luate de acolo ºi
ambrazurile fuseserã umplute cu pãmânt. Aceasta consta dintr-
o palisadã ridicatã în lungul fluviului înaltã de aproape 15
picioare – 4,575 metri nn. – ºi lungã de aproape 400 de iarzi
– 365,76 metri nn.

În spate se afla o mlaºtinã ºi cele 2 flancuri ale
amenajãrii care nu aveau decât 30 de iarzi în lungime – 27,432
metri – flancuri ce erau apãrate precum palisada din faþã.”

Tudose TATU(va urma)
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Culoarea ºi dalta

Pictori care au fost:
Ludovic Bassarab

În albumul de artã „Pictori români uitaþi” (Editura Noi
Media Print, Bucureºti, 2003), autorul acestuia, prozatorul ºi
criticul de artã Tudor Octavian, subliniazã cã dacã el ar fi
coordonat un colectiv, ar fi îndreptat cercetarea ºi cãutarea ºi
spre alte nume, considerând cã numai „travaliul de azi al unei
singure persoane nu ajunge”. Printre acele „alte nume”
enumerate (Gheorghe Baba, August Baillayre, Dimitrie Berea,
Pericle Capidan, George Catargi, Lena Constante, Gh. Ionescu-
Doru, Dem Iordache, Grigore Manea, Ary Murnu, Alexandru
Satmary, Vasile Velisaratu etc.) îl include ºi pe cel al pictorului
Ludovic Bassarab, gãlãþean de origine, artist destul de prolific
în primele trei decenii ale secolului XX, de la care se pãstreazã
în colecþii particulare ºi muzee din þarã numeroase lucrãri de
picturã ºi graficã. O statisticã aratã cã în perioada 1995-2008
prin casele de licitaþie din Bucureºti au fost vândute peste 140
de tablouri semnate de acesta.

Rândurile noastre urmãresc readucerea în actualitate
a numelui lui Ludovic Bassarab, socotind cã el meritã sã intre ºi
în atenþia ºi conºtiinþa iubitorilor de artã de astãzi. Informaþiile
biografice ale celor care au scris în epocã despre el sunt destul
de sãrace, însã opera sa, atât cât se pãstreazã, este mãrturia
unui artist stãpân pe uneltele sale, care trebuie sã fie
redescoperit.

Pictorul s-a nãscut la  9 septembrie 1868, în Galaþi. A
studiat la ªcoala de Arte Frumoase din Iaºi cu Gheorghe
Panaiteanu-Bardasare, apoi s-a îndreptat spre Academia Regalã
de Arte Frumoase din München, instituþie de învãþãmânt
superior pe care a frecventat-o ºi profesorul sãu de la Iaºi ºi
prin care au trecut mulþi dintre pictorii ºi sculptorii români:
Constantin D. Stahi, ªtefan Luchian, Octav Bãncilã, Gheorghe
Petraºcu, Nicolae Mantu, Stavru Tarasov, Dimitrie Hârlescu,
Nicolae Vermont, Lascãr Vorel, Iosif Iser, N.N. Tonitza, Oscar
Spaethe, Frederic Storck, Marius Bunescu etc. Aici a studiat cu
profesorii Nicolaus Gysis, Johan Kaspar Herterich ºi Otto Zeiss.
În 1898 se afla încã în capitala Bavariei, fiindcã aflãm din revista
„Familia” (nr. 23, 7/19 iunie 1898, p. 274) cã tânãrul pictor a fost
admis de juriile expoziþiilor sã expunã lucrãri ale sale la
manifestãrile din München ºi Berlin, iar într-un alt numãr al
publicaþiei orãdene (nr. 34, 4/16 octombrie 1898, p. 479) este
inseratã informaþia cã artistul are la Palatul de Cristal din
München „câteva tablouri care au atras luarea aminte a
cunoscãtorilor”. Timp de doi ani urmeazã ºi arhitectura, fãrã sã
obþinã o diplomã de studii în acest sens.

Întreprinzând o cãlãtorie de studii în Franþa, are
posibilitatea sã cunoascã înnoirile din domeniul artei,
efervescenþa artisticã a Parisului. Acum realizeazã în cãrbune ºi
acuarelã portretul cufundat în gânduri al lui  Henri Toulouse
Lautrec. Stabinildu-se la Bucureºti, participã la expoziþiile
Societãþii „Tinerimea artisticã”, al cãrei membru societar devine.
Expune, de asemenea, ºi la Salonul oficial. Îºi organizeazã mai
multe expoziþii personale. A încetat din viaþã în decembrie 1933.
A cultivat o picturã de facturã realist-impresionistã, realizatã în
spiritul ºcolilor pe care le-a frecventat, s-a manifestat ºi în arta
decorativã. Tematica lucrãrilor sale este diversã, de la carele cu
boi (la modã în acea perioadã), aspecte din viaþa þãranilor ºi

þiganilor, scene de interior, imagini ale târgurilor, peisaje din
diferite zone ale þãrii, pânã la compoziþii cu mai multe personaje,
nuduri ºi flori. A pictat în tehnica uleiului pe pânzã, pe carton, pe
placaj, pe lemn, a practicat în acelaºi timp grafica realizatã în
pastel, acuarelã, cãrbune, creion, sanguinã, în tehnici mixte.
Referindu-se la lucrãrile expuse în 1906 la Tinerimea artisticã,
colecþionarul Virgil Cioflec remarca „înþelegerea microscopicã”
ce o manifesta pictorul faþã de subiectele alese, considerându-l
a fi în picturã „un buchinist”. Aceasta ºi datoritã dimensiunilor
uneori foarte reduse ale suporturilor pe care el picta. De la Ludovic
Basarab se cunosc tablouri precum „Mãnãstirea Cozia”, „Interior
de bisericã”,  „În faþa mãnãstirii”, „Sat dobrogean”, „Convoi de
care”, „Dejun în crâng”, „Hora”, „Ursari”, „La treierat”, „Cosaºi”,
„Vapoare la Constantinopol”, „Pe uliþa satului”, „Piaþã din
Covasna”, „ªatra”, „La pescuit”, „Casã þãrãneascã”, „Oltean cu
cobiliþã”, „Cheiul Dâmboviþei” etc., care pun cu claritate în
evidenþã calitãþile de bun desenator ºi colorist ale artistului.

Peisajele sale, deºi de mici dimensiuni, se desfãºoarã pe spaþii
întinse. Cerurile sunt senine, vegetaþia abundentã, apele îºi
pãstreazã limpezimea ºi prospeþimea. De cele mai multe ori omul
este prezent în aceste peisaje, le însufleþeºte. În lucrãrile cu case
ºi curþi þãrãneºti, ca ºi în cele înfãþiºând interioare, pictorul este
atent la punerea în valoare a elementelor de arhitecturã ruralã,
de etnografie ºi ornamenticã popularã („Gospodãrie þãrãneascã”,
„Curte interioarã”, „La lucru în faþa casei”, „În ogradã”, „Interior
þãrãnesc”, „În faþa vetrei”). Numeroasele portrete de femei, evrei,
turci, monahi, þãrani, intelectuali îl aratã pe Ludovic Bassarab
preocupat de psihologia personajelor, de conturarea unor
individualitãþi cu trãsãturi bine precizate („Bãtrân la cârciumã”,
„Cioban”, „Spoitoreasã”, „Florãreasã”, „Cãrturar”, „Cãlugãr
odihnindu-se”, „Portret de þãran”, „Bãtrân cu pãlãrie”,
„Þãrãncuþã”). În compoziþiile cu mai multe personaje
construieºte cu siguranþã, elementele sunt bine aºezate în paginã
(„În cârciumã”, „Interior cu trei personaje”, „Întoarcerea de la
câmp”, „Spoitori”). În „Interior cu trei personaje” chipurile celor
trei bãrbaþi, antrenaþi într-o conversaþie contradictorie, sunt
realizate expresionist.

Stãpân pe mijloacele de exprimare, artist care în tinereþe
a îmbrãþiºat ºi sculptura decorativã, Ludovic Bassarab ºi-a iubit
profesia ºi a slujit cu sinceritate ºi pe mãsura talentului sãu arta
în contextul epocii în care a trãit, lãsându-ne o operã bogatã ºi
variatã, asupra cãreia trebuie sã ne aplecãm cu înþelegere ºi sã o
redescoperim ºi pentru tinerele generaþii.
                                                                     Corneliu STOICA



46

Se spune despre Cioran c-a întreþinut cu divinul relaþii tainice
ºi contradictorii. Atât de contradictorii încât aprecierile exegeþilor
resfirau o plajã problematicã întinsã,  cuprinsã între misticã ºi
apostazie. Contradictoriu în tot ceea ce a izvodit, nu putea lasã
necompromisã (sub aspectul convingerii) tocmai ideea de divinitate
cu tot ansamblul de aspecte colaterale: religiozitate, credinþã, pietate,
cucernicie etc. Peste tot, pe unde-a trecut gândul lui Cioran, a rãmas
ceva neclar, înceþoºat ºi contradictoriu, dar nu pentru cã autorul ar fi
arãtat vreo neputinþã epistemicã, ci mai mult din orgoliul sãu þepos de
a nu se lãsa prins într-un cadru definitiv ºi din dorinþa de a-ºi pãstra
neclintitã libertatea ºi natura contradictorie.

Sã nu pierdem din vedere cã în România interbelicã, atunci
când Cioran scria la Vremea ºi la alte publicaþii bucureºtene, problema
dogmelor religioase era larg dezbãtutã în  publicistica timpului. Un
prim pas în reabilitarea dogmei ºi a virtuþilor sale hermeneutice îl
fãcuse Lucian Blaga a cãrui primã diviziune din Trilogia culturii
chiar se intitula Eonul dogmatic ºi prefigura intrarea omenirii într-o
erã nouã a evoluþiei generale, propunând chiar restaurarea unui nou Ev,
Eonul dogmatic. Tot în linia reabilitãrii dogmei se înscrie ºi cartea lui
Ilarie Dobridor, Decãderea dogmelor despre care s-a vorbit mult
mai puþin decât ar fi meritat ºi în care, la fel se propunea reabilitarea
dogmelor ca fundamente imperative ºi imprescriptibile.

Nu divinul îl înspãimânta pe Cioran, ci dogma religioasã ºi
absolutizarea ei, rigiditatea opulentã, confiscarea oricãrei libertãþi de
miºcare a gândului printre temeiuri ºi noime. „O religie, avea sã noteze
într-o însemnare din martie 1964, nu e vie decât înainte de elaborarea
dogmelor. Nu credem cu adevãrat decât atâta vreme cât nu ºtim exact
ce trebuie sã credem” (Caiete,1, p. 237). Cu alte cuvinte, nu credem
decât într-o religie care n-a devenit încã religie ºi nu s-a structurat încã
în dogme inclemente ºi nerevizuibile. Dogma religioasã este cea care
respinge orice tendinþã de înnoire ºl de regândire a fundamentelor.
Toate religiile s-au impregnat de formule tabu ºi de postulate aspre ºi
au alimentat, în felul acesta, ereziile. Rãspunzãtor pentru aceastã
încremenire în dogme imprescriptibile, crede Cioran, este Sfântul
Apostol Pavel, considerat un fel de „agent electoral” al religiei pentru
cã i-a imprimat autocraþie ºi-a adus-o în parteneriat cu politica de stat.

Sã subliniem, totuºi cã fiul protopopului de la Sibiu era un bun
cunoscãtor al învãþãturilor biblice. Citise Biblia de patru ori ºi nu se
poate spune cã n-a înþeles nevoia omenirii de a crede în ceva aprioric
care nu se mai legitimeazã din referenþialul mundan, dar nici nu putea
renunþa la obiºnuinþa sa de a se contrazice la fiecare paginã, de parc-ar
fi avut oroare de lucruri definitiv spuse. Cum s-ar fi putut lãsa prins,
tocmai el, controversatul Cioran, într-o dispunere clarã ºi feritã de
opoziþii a problemei care-a interesat omenirea dintotdeauna, când tocmai
antinomia este sarea ºi piperul aforisticii lui Cioran?

De asta ºi exegeze ce i-au fost consacrate de cei ce s-au aplecat
mai insistent asupra cãrþilor lui Cioran au subîntins intervalul dintre
misticism ºi ateism, dintre nihilism ºi religiozitate. ªi nu se poate
spune cã cele douã ipostaze n-au cunoscut destule poziþionãri stenice
ºi bine apretate hermeneutice – ambele atitudini gãsind în
opera lui Cioran toate argumentele trebuincioase. Bineînþeles cã
amândouã poziþiile par la fel de îndreptãþite ºi la fel de legitime,
amândouã considerând cã adevãratul Cioran este cel revendicat de
fiecare în parte. Oricât am vrea sã ocolim bonomia rabinului din Buhuºi,
trebuie sã recunoaºtem cã, în felul lor, fiecare are dreptate. Cioran s-a
mutat dintr-o barcã în alta parcã special pentru a conferi ambiguitate
ºi motive de gâlceavã ambelor direcþii hermeneutice.

Au mai existat ºi puncte de vedere duplicitare, care au înceþoºat
ºi mai mult dispunerea apodicticã a poziþiei scepticului. Unii l-au
considerat un credincios care nu s-a cunoscut, iar Sanda Stolojan care
a stat mai mult timp în preajma lui Cioran se pronunþa destul de
tranºant. „Cioran nu-l urãºte pe Dumnezeu. Dar întreþine cu EL relaþii
speciale, ascunse de parc-ar fi un interlocutor jenant care-i impune,
dar pe care se face cã nu-l vede” („Nori peste balcoane”.Editura
Humanitas, Bucureºti, 1996, p.236)

Cred cã reputata descendentã a familiei Duiuliu Zamfirescu a

surprins bine inocenþa lui
Cioran, drenarea unei
probleme cardinale
pentru omenire într-un
joc cu cioburi de sticlã
coloratã. Se credea „un
mistique sans absolut”,
mai exact spus, un mistic
fãrã un absolut anume,
putând trece dintr-o
religie în alta ca printr-
un sistem de vase
comunicante. De altfel,
se ºtie cã în ultimii ani
de viaþã atenþia îi era
reþinutã mai mult de
religia hindusã ºi þinea la
mare preþ învãþãtura
budistã. Dar chiar dac-
am descifra un traseu al
lui Cioran dinspre
creºtinism spre budism
nu cred cã s-a desfãcut
vreodatã definitiv de
religia pãrinþilor sãi. „Cea ce nu se poate traduce în termeni de religie,
nota într-o însemnare din 1958, nu meritã sã fie trãit” („Caiete”,1,
p.17), dar notaþia rãmâne stingherã, suspendatã ºi nesusþinutã de alte
reflecþii sporitoare de sens.

Sigur este cã  în anii târzii, când cocheta cu budismul, Cioran
nu s-a dezis de creºtinism ºi de religia ortodoxã. El, care nu cãlcase
pragul bisericii ortodoxe române de pe str. Jean de Bouvois decât în
împrejurãri de excepþie cum ar fi participarea la funeraliile unor
apropiaþi, bunãoarã, a convenit, spre surprinderea multor conaþionali
aflaþi în exil sã se apropie de activitãþile bisericii. „Într-o zi relateazã
Simion Ghinea Vrancea, care l-a vizitat pe Cioran în 1981, filosoful
Emil Cioran calcã pragul Bisericii Ortodoxe Române din Paris. Enoriaºii
rãmân înmãrmuriþi. Era aievea ceea ce vãd, sau o nãlucã” (Simion Ghinea
Vrancea, „Mircea Eliade ºi Emil Cioran în tinereþe”, Editura Elisavaros,
1998, p.239). Nu-i exclus sã fi fost bântuit de frisoane religioase, cum
s-a mai întâmplat în vremea tinereþii sale.

E posibil. Într-un interviu acordat Sylviei Jaudeau în 1990,
dar ºi în alte ocazii a mãrturisit cã în tinereþea sa, în vremea când
suferea de insomnie, a avut patru extaze mistice, când a fost într-o
comuniune directã cu divinul. N-a rãmas un credincios consecvent,
dar nici nu s-a repliat în matca ateismului. „Nu sunt religios, mãrturisea
publicistului de origine maghiarã, Francois Feyto, dar nu sunt insensibil
faþã de dimensiunea religioasã” („Convorbiri cu Cioran”, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1993, p.234). ªi tot în acelaºi interviu: „Omul
care n-a trecut prin religie ºi care nu a cunoscut tentaþia religioasã este
un om vid” (Ibidem).

Problema religiozitãþii lui Cioran rãmâne, oricum, deschisã ºi
dispusã la permanente resurecþii bibliografice prin implicarea exegeþilor
cioranieni – din nefericire, din ce în ce mai puþini. Tocmai de aceea
meritã sã subliniem iniþiativa profesorului Eugene Van Itterbeck, care
organizeazã anual, la Sibiu, interesante colocvii consacrate lui Cioran
cu prestigioase participãri internaþionale, iar comunicãrile susþinute cu
acest prilej sunt reunite într-un cuprinzãtor volum colectiv, care
îmbogãþeºte zestrea bibliograficã consacratã lui Cioran. Colocviile din
anul 2008, bunãoarã, au fost consacrate în mare parte religiozitãþii lui
Cioran ºi conþine comunicãrile unor cunoscuþi exegeþi, care s-au aplecat
cu mai multã luare-aminte asupra raporturilor lui Cioran cu divinul.
Regãsim în tomul IX din 2008 a culegerii „Aproches critiques” ºi
câteva comunicãri mai elaborate despre relaþiile speciale activate de
Cioran cu divinul. Una dintre ele, cea susþinutã de M. Liliana Herrerea
(doctor en philosophie ºi professeur al’Ecole de philosophie de
l’Universite Technologiwue de Pereira  - Colombie) încearcã sã
descopere prezenþa instinctului religios ºi sã descifreze felul în care a
reuºit Cioran sã asume subiectiv simþãmântul credinþei.

Comunicare d-nei Liliana Herrera pleca de la o altã comunicare,
„Le demoniscioranian et Dieu”, susþinutã de Adriana Fãlaºa la colocviile
anuale din 2004: „il s’agit principalement de la recherche et de la
connainssance de la soi  de l’expérience mystique comme telle, c’est-

A fost Cioran un credincios
care nu s-a cunoscut?

Ionel NECULA
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a-dire independente de Dieu du probleme de l’etre et du rien, et meme
de la relation entre la musique  et l’absolu, du probleme de la liberté et
finalmente (Aproches critiques, IX, 2008, p.68).

Cei care crediteazã un presupus ateism cioranian neglijeazã un
lucru esenþial: Cioran n-a ignorat niciodatã pretextul biblic în explicarea
istoriei ºi n-a negat nevoia de un referenþial extramundan în
epistemologia faptelor de istorie. „Întâia lacrimã a lui Adam a pornit
istoria”, spunea într-un eseu de tinereþe, iar într-un dialog cu publicista
din Muntenegru, Eranka Bogavac Le Comte mãrturisea: „N-am devenit
religios, nici nu sunt religios, dar prezenþa religiei în mine este
permanentã, am citit mult despre religie”.

Vorbind despre cerinþa unui referenþial extramundan sã mai
precizãm cã în afara divinului nici nu-i mai rãmâneau prea multe opþiuni:
mai rãmânea neantul sau perspectiva teleologicã a naturii. Dar tocmai
acest aspect îl respinge Cioran cu tãrie: „Orice aº face, nu pot sã cred
în legi: universul nu dãinuie decât printr-o intervenþie supranaturalã
oarecare. La capãtul unei perioade cosmice însã, odatã cu încetarea
intervenþiei, lumea se spulberã pe datã” („Caiete”, 1, p.237).

De-ar fi dus raþionamentul pânã la capãt ar fi lunecat cu siguranþã
în bivuacul filosofiei deiste (ca ºi Herder, Locke, Voltaire), dar tocmai
aceastã ipostazã, de gânditor integrat definitiv într-un curent de gândire
conturat îl speria. Avea oroare de orice fixaþie într-o idee, curent sau
tendinþã filosoficã împovãrãtoare, care i-ar fi confiscat libertatea de
miºcare (printre doctrinele consacrate), dupã cum îl îmboldea propriile
sale stãri de spirit, fãrã sã se îngrijoreze de natura lor contradictorie.
Era la fel de alunecos ºi atunci când glisa asupra relaþiilor sale
cu divinitatea.

Adevãrat este cã fiul protopopului din Rãºinari l-a ocãrât uneori
pe Dumnezeu. De multe ori a arãtat o atitudine abrazivã ºi cãtrãnitã
faþã de EL. I-a adresat vorbe grele, dar nimeni nu ºtie preþul sfâºierilor
subiective achitate de autor ori de câte ori a adoptat asemenea
manifestãri factice. Orice calomniere a divinului era prefaþatã de
îndelungi frisonãri interioare, care-i vampiric ºi traumatic ºi indigest.
Iatã ce scria în martie 1965, când i s-a cerut o poziþionare defãimãtoare
la adresa creºtinismului: „Am de scris un articol care, aºa cum l-am
conceput, trebuie sã fie anticreºtin. Cu toate astea nu mã pot apuca de
el, nu mã simt în stare sã-l ponegresc pe Dumnezeu, nici pe Fiul.
Credinþa este o realitate necuprinsã ºi nu vom ºti niciodatã ce pierdere
a suferit omul de când a încetat sã se mai roage” („Caiete”, vol.1, p.
306). Evident, frisonãrile continuau ºi dupã redactarea articolelor
solicitate. La 29 octombrie 1970, dupã scrierea unui astfel de articol,
fãcea o mãrturisire tulburãtoare: „Am terminat de scris, pentru o lucrare
colectivã, un mic text despre imagine, mai degrabã împotriva ei, care ar
putea fi semnat de cel mai drept credincios dintre credincioºi. ªi totuºi,
niciodatã n-am fost mai departe de o convertire la ceva, la orice. E
vorba de un puseu mistic, de o fierbinþealã care mã cuprinde din când
în când („Caiete”, vol. III P. 248).

Înþelegea sentimentul religios ca o componentã importantã a
spiritualitãþii omului ºi comunitãþii ºi sublinia apãsat cã temeiul lui (al
sentimentului religios) decurge din „sentimentul omniprezenþei
divinului” ºi a misterului printre tainele cele mai tulburãtoare ale
existenþei umane.

Nu vrem sã facem din Cioran un fanatic religios, cãci
n-a fost. Cu apetenþa sa pentru tot ce este contradictoriu ºi de a credita
cu egalã detaºare teza ºi antiteza unei probleme, nu ºi-a mai dus
raþionamentul pânã la capãt, pânã la aflarea sintezei care sã le aglutineze
ºi sã le gireze concordatar. A rãmas acelaºi spirit neliniºtit bântuit de
tot felul de contradicþii. E sigur însã cã avea aptitudini de credincios,
chiar în forma radicalã a fanatismului. El singur recunoaºte: „De vreme
ce-am fost în stare sã mã ambalez pentru G. de F. (Garda de Fier,
ad.n.), o sectã în fond, cum sã n-o fi fãcut pentru o religie. Îl urãsc pe
creºtinul ipotetic, pe fanaticul care aº fi putut fi douã mii de ani, nu-mi
iert un act de adeziune pe care nu l-am comis niciodatã” („Caiete”, vol.
III, p.289).

N-a fãcut saltul în credinþã, dar a rãmas un neconsolat cãutãtor
al adevãrului, împãcându-se cu condiþia simplã de filosof creºtin. Dar
termenii folosiþi în aceastã ecuaþie trebuie infuzaþi cu sensurile conferite
de Cioran. „S-a spus cã un filosof creºtin nu poate fi, în adevãratul
sens al cuvântului, un filosof, pentru cã el nu mai cautã, pentru cã a
gãsit” („Caiete”, vol. III, p.148). Ori, Cioran a rãmas cu virusul cãutãrii,
de care nu s-a vindecat niciodatã.

Prin intermediul poetului Liviu Ioan Stoiciu se semnaleazã
desfãºurarea Festivalului “Serile de Literaturã ale Revistei Antares”,
ediþia a Xl-a - Galaþi, 29-31 mai 2009, în paginile revistei SUD (nr.6,
iunie 2009). De reþinut din susþinerile acestuia: “...tirania criticii
româneºti nu ne-a dus nicãieri de fapt. Literatura românã n-a intrat în
literatura universalã (?!)...Simþul critic din noi ne poate ridica pe fiecare
pe soclu (mai mult sau mai puþin mediocri) ºi n-ajungem nicãieri...” În
aceeaºi notã de rememorare semnalãm grupajul de poeme semnate de
câþiva dintre poeþii strãini participanþi la Festival (Dirk Elst - Belgia;
Helen Dwyer - Irlanda; Philip Meersman - Belgia).

“Venerabilul scriitor ºi traducãtor, Ion Milos, ...spunea cã,
dacã scriitorii români n-au luat pânã acum niciun Nobel, în vreme ce
popoare cu o literaturã mult mai puþin expresivã au fost mai norocoase,
vina ne aparþine în exclusivitate nouã, cei care n-am ºtiut sã profitãm
de rarele momente (Blaga, Arghezi, Nichita Stãnescu - n.a.) în care
poate cã am fi putut sparge gheaþa indiferenþei mondiale faþã de
fenomenul literar românesc” afirmã Felicia Pop în CITADELA (nr. 4-
5-6, aprilie-mai-iunie 2009). Teritoriul liric este ocupat de destine ce
rãspund la nume precum: Adriana Weimer (“Ne rotunjim în privirile
sorþii/ºi suntem, pe rând,/ aºteptãri dãltuite în taine...”), Valeria Manta
Tãicuþu, Hanna Bota. “Criticul de poezie un parazit al sentimentului
uman?” se întreabã Al. Florin Tene în eseul semnat cu acelaºi titlu.

Puþine, dar simþite, cuvinte în memoria lui Matei Cãlinescu
susþinute de Bogdan Papacostea (“Domnul Matei Cãlinescu este un
autor rar, în primul rând prin umanitatea care se degajã din cãrþile sale.
Faptul cã a plecat puþin dintre noi, nu face decât sã ne atragã în plus
atenþia asupra acestui gen de raritate în lumea literelor”) în (cr)editorialul
din TOMIS (iulie 2009). Sergiu Miculescu þine sã marcheze anul
internaþional “Eugen Ionescu”: “Avangarda nu este aºadar subsumabilã
curentelor în artã...Este mai degrabã o stare de spirit, care se declanºeazã
ca reacþie de revigorare a formulelor estetice absolute, degradabile prin
natural lor.”(?!) Când despre marele poet Cezar Ivãnescu, dispãrut
prematur dintre noi, se mai scrie câte ceva (de ce oare nu ne incomodeazã
marea tãcere care se aºterne dupã ?), e bine sã ciulim atenþi urechile:
“Ar fi pãcat pentru cititorul de azi ca el sã nu-ºi poatã rememora
zestrea unui astfel de poet care aprofundeazã ca nimeni altul condiþia
trupeascã introducând-o în acelaºi timp în misterul cristic al Fiului...”
(Stefania Mincu). Aderãm la “pariul” poetic Teodor Dunã: “...fiecare
copac/leagãnã pe altcineva./ cu toþii ard. câinele arde ºi el, cãzând în
urma/ ta, /ºi întreaga lume arde,” - mori liniºtit zile în ºir ºi nimeni
nu aflã).

Pe aceeaºi linie, echilibratã stilistic, merge OGLINDA
LITERARÃ (iulie 2009). Evidenþiem: editorialul „Discriminarea în
literaturã” semnat de Gheorghe Mocanu; pantumurile lui Ion Roºioru
(un adevãrat senior al acestei specii !); poezia tânãrã semnatã de Liviu
Nanu, Doru E.Iconar ºi Mircea Ticulescu; omagiul (de la un liric cãtre
alt liric) Cezarinei Adamescu adus lui Nichita Stãnescu („...destinul lui
Nichita Stãnescu s-a confundat cu scrierile sale, fãcând parte integrantã
din viaþa sa intimã, din lãuntrul sãu freatic pe care, cu generozitate
aleasã, l-a împãrþit semenilor...”); micro eseul lui Ionel Necula „A fost
Cioran un credincios care nu s-a cunoscut?”

Din SPIRITUL CRITIC (nr. 3, iulie 2009) aflãm cã
„Mijloacele de (dez)informare funcþioneazã mai abitir decât pe vremea
ceauºistã (?!), prin Internet ºi prin varii canale TV... În holul
Universitãþii „Al. I.Cuza” la avizier a fost recent afiºatã o invitaþie la
acþiunea intitulatã sãptãmâna memoriei...Cele mai bune cãrþi scrise în
regimul defunct sunt acelea care au fãcut un proces al comunismului
(Preda, Breban, D.R.Popescu, Buzura, Toiu) în rãspãr faþã de canonul
realismului socialist.” (Magda Ursache); cã romanul „Mirii nemuririi”
semnat de Radu Aldulescu este bagatelizat de criticul Daniel Cristea -
Enache (Nichifor Huþupan); de asemenea cã „dl.Gabriel
Liiceanu...gireazã cu serenitate asemenea elucubraþii ºi baliverne (cele
„322 de vorbe memorabile ale Petre Tuþea”)” - Scarlat Ciurezu (?!).
Cu aceastã notã de perplexitate încheiem scurtul traseu revuistic.

Valeriu VALEGVI
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Dat fiind cã universul social este un univers discursiv
sau retoric, pragmatica sau studiul utilizãrii limbajului va viza
investigarea sistematicã a acestui univers, a actelor de limbaj
performate în context, a strategiilor discursive.

Orice act de limbaj comportã o dimensiune locuþionarã
(care este cea a formãrii frazelor în conformitate cu regulile
gramaticii), o dimensiune ilocuþionara, legatã de „forþa” sau
valoarea actului: cerere, ordin, rugãminte, promisiune, sfat,
avertisment etc. ºi o dimensiune perlocuþionara legatã de
influenþa exercitatã asupra auditorului (spre deosebire de actele
ilocuþionare instituþionalizate, efectele perlocuþionare nu sunt
convenþionalizate: o promisiune poate sã bucure, sã
mâhneascã, sã lase indiferent auditoriul).

Actul de limbaj posedã urmatoarele proprietãþi:
1- actul de limbaj este o acþiune, vizeazã transformarea

realitãþii; acþiunile realizate prin intermediul limbajului sunt de
genul: ordin, ameninþare, sfat, cerere etc. care antreneazã
schimbãri în starea lumii („Închide, te rog, geamul!“ va fi urmat
în cazul unui act reuºit de modificarea respectivã în
starea lumii);

2- actul de limbaj este un act intenþional, a cãrui
interpretare adecvatã este condiþionatã de recunoaºterea de
cãtre interlocutor a intenþiei de comunicare. Pentru interpretarea
corectã a enunþului: „Un câine mare e în spatele tãu“
interlocutorul trebuie sã recunoascã intenþia emiþãtorului
(informare despre prezenþa acelui câine sau avertisment privind
un pericol iminent);

3- actul de limbaj este un act convenþional a cãrui
reuºitã este condiþionatã de îndeplinirea anumitor „condiþii de
succes“ legate de persoanele ºi de circumstanþele utilizãrii
actului, de intenþia persoanelor implicate ºi de efectul asociat
enunþãrii. Un act de deschidere a ºedinþei de tipul „Declar
ºedinþa deschisã“ pronunþat de pompierul de serviciu va fi
„nul ºi neavenit“ (cf. F. Récanati), la fel ca decretarea mobilizãrii
generale (dacã nu este pronunþat de ºeful statului – exemplu
discutat de Emile Benveniste);

4-  actul de limbaj este determinat contextual. Numai
contextual ne va permite sã decidem dacã enunþul: „Voi veni
mâine“ trebuie interpretat ca o promisiune, informaþie
sau ameninþare.

Spre deosebire de tradiþia lingvisticã structuralistã,
dominate de funcþia informativã, reprezentativã a limbajului,
abordarea pragmaticã insistã asupra funcþiei comunicative,
acþionale a limbajului.

Teoria actelor de vorbire s-a dezvoltat pe baza recuzãrii
de cãtre Austin a iluziei descriptiviste – descriptive fallacy,
tezã conform cãreia limbajul descrie realitatea; Austin ºi Searle
dimpotrivã considerã cã funcþia esenþialã a limbajului este de a
acþiona asupra lumii mai mult decât de a o descrie. Pragmatica
actelor de vorbire a insistat asupra aspectului convenþional ºi
codificat al limbajului în virtutea principiului searlian al
exprimabilitãþii („Pentru orice semnificaþie X ºi pentru orice
interlocutor L, de fiecare datã când L vrea sã semnifice X existã
o expresie E astfel încât E este formularea exactã a lui X“). În
ultimii 10 ani, derivând din ºcoala generativã, s-a dezvoltat
gramatica de tip cognitiv, care considerã limbajul descriptor al
realitãþii ºi doar in subsidiary- mijloc de acþiune asupra ei,
insistând asupra rolului proceselor interferenþiale în
interpretarea enunþiilor. Sperber ºi Wilson pun în cauzã
pertinenþa taxinomiilor propuse de Austin ºi Searle, optând
pentru o reducere considerabilã a tipurilor de acte de limbaj la
trei clase, reperabile sintactic sau lexical:
- actul de „a spune cã“ corespunzând grosso modo aserþiunilor,

promisiunilor sau predicþiilor;
- actul de „a spune cã“ corespunzând ordinului, sfatului etc.;
- actul „a întreba“ corespunzând interogativelor ºi, mai general,
cererilor de informaþie.

Aceastã clasificare nu ia în consideraþie actele
instituþionale (condamnarea, botezul, cãsãtoria, deschiderea
unei ºedinþe); Sperber si Wilson estimeazã cã fundamentele
acestor acte nu sunt nici reguli lingvistice, nici reguli cognitive,
ci þin de un cadru mai larg sociologic, dar cã ºi aceste acte
instituþionale pot intra în prima mare clasã a actelor
„a spune cã“.

J. L. Austin a semnalat ºi a descris pentru prima datã
complexitatea actelor verbale, identificând în structura lor trei
tipuri de acte componente: locuþionare, ilocuþionare ºi
perlocuþionare. Actele locuþionare, singurele care au intrat, pânã
la crearea pragmaticii, în domeniul de preocupãri al lingvisticii,
sunt acte de emitere ale unor secvenþe cu o anumitã structurã
foneticã, gramaticalã ºi semanticã (cf. lat. Locution „vorbire“).
Lingviºtii au stabilit, pentru diverse limbi, regulile care permit
distingerea secvenþelor gramaticale de cele nongramaticale.
Rostind o anumitã secvenþã (gramaticalã) însã, emiþãtorul
asociazã conþinutului ei prepoziþional (p) o anumitã forþã
convenþionalã (F), care exprimã intenþia cu care performeazã
acest act, indicându-i receptorului cum trebuie sã considere
secvenþa respectivã. Rostirea secvenþei: „Deschide fereastra!“,
de exemplu, presupune producerea anumitor sunete ºi structuri
morfosintactice, precum ºi transmiterea anumitor sensuri
lexicale ºi gramaticale; în acelaºi timp, secvenþa exprimã o
anumitã intenþie a emiþãtorului; aceea de a solicita ceva
colocutorului. Actul prin care emiþãtorul asociazã conþinutului
propoziþional al enunþurilor o forþa convenþionalã – în cazul de
faþã, aceea de solicitare – reprezintã un act ilocuþionar (cf. lat.
in „în, în timpul“ + locution „vorbire“). În virtutea forþei
ilocuþionare, enunþurile sunt „luate“ de colocutori drept
rugãminþi, scuze, mulþumiri, promisiuni, ameninþãri, aserþiuni
etc. Forþa ilocuþionarã este expresia intenþiei comunicative a
locutorului. Actul ilocuþionar este reuºit numai dacã receptorul
recunoaºte, deci înþelege exact intenþiile emiþãtorului. Un codaj
inadecvat, dar ºi alþi factori pot determina nereuºita actelor
ilocuþionare. Dacã, din cauza unei intonaþii insuficient de
sugestivã, secvenþa exclamativã „Ce mere frumoase!“ nu este
înþeleasã de receptor ca un act de solicitare, aºa cum
intenþioneazã emiþãtorul, ci ca simplã expresie a unei atitudini,
actul ilocuþionar este nereuºit, deºi secvenþa este gramaticalã..
În fine, rostirea unor enunþuri caracterizate printr-o anumitã
forþã ilocuþionarã urmãreºte producerea anumitor efecte,
orientând reacþia receptorului în conformitate cu intenþiile
emiþãtorului. Aceste efecte reprezintã componenta
perlocuþionara (cf. lat. per „prin, prin intermediul“ + locution
„vorbire“) a actelor verbale. Menþionez însã cã nu orice act
ilocuþionar are consecinþe perlocuþionare directe. De exemplu,
spre deosebire de solicitãri, care determinã o acþiune de rãspuns
receptorului, promisiunile nu au un astfel de rezultat. Efectul
real produs poate sã coincidã sau nu cu cel intenþionat de
emiþãtor; pe aceastã bazã, distingem actele perlocuþionare
eficiente de cele ineficiente. Reluând ultimul exemplu, numai
dacã receptorul ne oferã un mãr vorbim despre eficienþa
perlocuþionarã. În cadrul actului perlocuþionar se suprapune
perspectiva emiþãtorului (intenþia acestuia) cu cea a receptorului
(efectul asupra sa), fapt care reflectã, în esenþã, dubla naturã,
acþionala propriu-zisã, dar ºi interacþionalã, a oricãriu act verbal.
Reuºita ilocuþionara nu se asociazã în mod necesar cu eficienþa.
Deºi receptorul inþelege, fãrã îndoialã, secvenþa „Deschide

Teoria actelor de vorbire în discurs
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fereastra!“ ca pe un act de solicitare, nu este obligatoriu ca el
sã efectueze aceastã acþiune (receptorul poate pretexta cã îi
este imposibil sau cã este rãcit sau cã se face curent etc.).

Enunþurile emise sunt deci supuse acþiunii unor filtre
specifice fiecãrui nivel al structurii actelor verbale pe care le
realizeazã: filtrul gramaticalitãþii – la nivel locuþionar, cel al
reuºitei – la nivel ilocuþionar, ºi cel al eficienþei – la nivel
perlocuþionar.

Produs al unei direcþii noi din filozofia limbajului
(limbajul ca acþiune), teoria actelor de vorbire (speech acts)
formulatã de Austin s-a bucurat de succes, dar a fost cunoscutã
mai ales datoritã analizei critice realizatã de J.R. Searle, filozof
american ºi student al lui Austin la Oxford. Cele douã distincþii
fundamentale pe care se întemeiazã studiul Cum sã faci lucruri
cu vorbe sunt (enunþul) constativ vs. (enunþul) performativ ºi
(actul de vorbire) locuþionar vs. (actul de vorbire) ilocuþionar
ºi perlocuþionar. Enunþurile constative sunt definite de Austin
ca fiind asertive, declarative; ele descriu lucruri sau evenimente
reale ºi pot fi calificate drept adevãrate sau false. Spre deosebire
de ele, enunþurile performative reprezintã „performarea unei
acþiuni“ , adicã realizarea practicã a unei acþiuni, ºi nu pot avea
valoare de adevãr; ele pot fi calificate doar drept reuºite
sau nereuºite.

Condiþiile de reuºitã/nereuºitã ale unui enunþ
performativ þin de convenþionalitatea actului performat de
participanþii la dialog, de adecvarea persoanelor la respectiva
situaþie de comunicare, de circumstanþele în care se desfaºoarã
dialogul, de constrângeri, accidente, neînþelegeri, varietãþi de
greºeli etc. Austin analizeazã, pe larg, mai ales condiþiile de
nereuºitã a enunþurilor performative, clasificate in „abuzuri“
ºi „rateuri“.

Urmãtoarea distincþie importantã în aceastã prima
parte a studiului este aceea între performativele explicite ºi
performativele implicite. Performativele explicite sunt redate
prin verbe la persoana I singular, indicativ prezent, diateza
activã, desemneazã realizarea unei acþiuni (exemple: afirm,
ordon, poruncesc etc.) ºi sunt asociate cu ideea de imperativ.
Spre deosebire de acestea, performativele implicite sunt
construcþii care pot fi aduse la aceastã formã. În carte sunt
analizate, cu multe detalii, verbele performative explicite în
funcþie de criterii cum sunt modul, tonul vocii, accentul,
particulele de legãturã, circumstanþele enunþului etc. Iniþial,
Austin a definit clasa performativelor drept o clasã limitatã,
cuprinzând în mod special ritualurile; ulterior, el ºi-a reformulat
punctul de vedere, susþinând cã performativul (mai ales cel
explicit) poate apãrea într-o multitudine de enunþuri. A doua
parte a lucrãrii este intemeiatã pe distincþia dintre actele
locuþionare, ilocuþionare ºi perlocuþionare. Austin defineºte
actul locuþionar drept actul de rostire al unor enunþuri; el
prezintã o componentã foneticã (ce constã în rostirea sunetelor),
o componentã faticã (ce se defineºte prin corespondenþa dintre
rostirea sunetelor ºi vocabularul ºi regulile unei gramatici) ºi
una reticã (definitã prin atribuirea sensului ºi a referinþei unei
secvenþe rostite). Unitãþile minimale ale acestor elemente ale
actului locutoriu sunt denumite de Austin fone, feme ºi reme.

Actele locuþionare se aflã în strânsã relaþie cu actele
ilocuþionare. Acestea din urmã se caracterizeazã prin forþa
ilocuþionarã – definitã drept forþa convenþionalã cu care este
rostit un enunþ ºi care depinde de intenþiile de comunicare ale
emiþãtorului (promisiune, mulþumire, felicitare, scuze etc).
Austin propune o clasificare a actelor ilocuþionare – adoptatã
ºi modificatã mai târziu de Searle – în acte verdictive, exercitive,
promisive, comportamentive ºi expozitive.

Ultimul tip de act de limbaj, cel perlocuþionar, se referã
la efectul determinat de vorbitor asupra interlocutorului prin
spunerea a ceva, adicã a convinge, a persuada, a împiedica, a

surprinde sau a induce în eroare. Austin explicã în continuare
prin mai multe exemple modul în care se raporteazã distincþia
constativ/performativ la actele locuþionare, ilocuþionare ºi
perlocuþionare în teoria actelor de vorbire. Corespondenþa dintre
aceste douã mari teorii este formulatã de autor astfel: într-un
enunþ constativ „ne concentrãm asupra aspectelor locuþionare“,
iar într-un enunþ performativ „þinem cont mai ales de forþa
ilocuþionarã a enunþului“.

Teoria actelor de limbaj formulatã de Austin este
înþeleasã astãzi în mod curent drept o teorie a actelor
ilocuþionare, deoarece gramatica studiazã în primul rând
componenta ilocuþionara a unui enunþ.

Concepþiile lui Austin despre actele de limbaj au fost
puse în valoare ºi prin reacþiile pe care acestea le-au suscitat
printre filozofi ºi lingvisti. Cel puþin trei nume importante ale
ºtiinþei s-au aplecat asupra textului lui Austin ºi ºi-au formulat
opinii mai mult sau mai puþin critice: Emile Benveniste, John
Searle, P.F. Strawson. Analiza discursului se bazeazã pe
elemente ale teoriei comunicãrii ºi are ca unitãþi fundamentale
actele de vorbire (speech acts), entitãþi minimale ale unui dialog
care reprezintã acþiuni întreprinse de interlocutor prin
intermediul formulãrilor sale. Aceasta presupune o analizã
interdisciplinarã, implicând elemente de lingvisticã, psihologie,
sociologie, lingvisticã computaþionalã, ºtiinþe cognitive,
regãsindu-se ca disciplinã independentã în cadrul pragmaticii,
unde are la bazã studiul fenomenelor de „deixis”, ca legãtura
între limbaj ºi context. Scopul analizei discursului este de a
gãsi o reprezentare a stãrii mentale, intenþionale, a utilizatorului,
prin identificarea cunoºtinþelor ºi a inferenþelor folosite de
utilizator în cadrul dialogului. O asemenea reprezentare poate
oferi informaþii despre ce aºteaptã utilizatorul de la sistem. În
analiza discursului existã douã principii fundamentale :
principiul cooperãrii, enunþat de H.P. Grice, prin care se
considerã cã fiecare participant la dialog oferã cât mai multe
informaþii interlocutorului pentru a realiza un dialog cooperant,
ºi principiul pertinenþei, introdus de D. Wilson ºi D. Sperber,
contrar celui anterior, ºi conform cãruia un dialog este cu atât
mai pertinent cu cât obþine un grad mai mare de interes din
partea interlocutorului prin transmiterea unei cantitãþi reduse
de informaþii.

Pentru a putea analiza dialogul din perspectiva
discursului, trebuie deci identificate actele de vorbire care
intervin în cadrul lui. În general, actele de vorbire sunt în
corespondenþã cu stãrile automatului finit care reprezintã
dialogul, fiind dependente de domeniul sistemului de dialog.
Recunoaºterea de cãtre sistem a actelor de vorbire în timpul
desfaºurãrii dialogului este o sarcinã dificilã de rezolvarea cãreia
este responsabil controlul dialogului, pe baza informaþiilor
furnizate de modulele de recunoaºtere automatã a vorbirii ºi
analiza semanticã. Nu în ultimul rând, ca ºi în cazul analizei
conversaþiei, analiza discursului este importantã ºi pentru a
obþine un model de dialog care sã permitã sistemului o
comportare „umanã” ºi din punct de vedere al ieºirii, prin
folosirea a cât mai mult posibil a unor elemente din dialogurile
inter-umane.
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- Toþi avem o legendã personalã de îndeplinit. Sã-þi
spun legenda mea. Acum mult timp, cerul era un loc fericit.
Soarele ºi Luna erau mereu acolo, îmbrãcaþi în cele mai
frumoase straie, create din rãmãºiþe de infinit si toate stelele
le þineau companie într-o petrecere nesfârºitã. Era atât de
multã luminã, tot timpul, încât nici un rãu nu putea avea loc
pe Pãmânt, cãci Soarele era foarte grijuliu ºi, când vedea cã
ceva nu mergea bine, punea o sãgeatã auritã în arcul sãu ºi
pedepsea vinovatul Soarele era încã un tânãr plãcut ºi Luna
s-a îndrãgostit de el. Ea a decis ca ei sã se cãsãtoreascã,
crezând cã erau perechea potrivitã. Dar el nu a ºtiut nimic
despre asta. Cum ea vorbea cu el despre dragoste ºi fericire,
îmbrãcatã în rochia sa de opal, el doar zâmbea ºi se uita în
altã parte, spre o constelaþie îndepãrtatã. Nu era nimic acolo,
nimic decât un înger ºi o tânãrã stea, ce era numitã Dunãrea.
Steaua, fermecatã de privirea auritã a arcaºului ceresc s-a
îndrãgostit aºa tare de Soare, încât ar fi preferat sã moarã,
decât sã nu-l mai vadã. ...aºa cã s-au decis sã se
cãsãtoreascã...Aflând de aceasta, Luna nu a mai strãlucit.
Orgoliul ei fusese rãnit, la fel ºi inima. A chemat 3 duhuri ale
maleficului ºi le-a cerut sfatul. Dupã ce au spus descântece
împreunã, ea a mers la nunta Soarelui, ce se desfãºura pe o
pajiºte frumoasã, ºi s-a apropiat de mireasa inocentã. Luna a
rostit câteva cuvinte magice, ºi Dunãrea a cãzut într-o
prãpastie a cerului, lãsând o dârã de luminã în urma ei, ºi
oprindu-se în mijlocul unei pãduri întunecate, nepãtrunse.
Locul unde cãzuse, era numit „Munþii Pãdurea Neagrã”. În
momentul în care ea a atins pãmântul, Dunãrea s-a transformat
într-un lac limpede ºi rece. Luna a fãcut ca arborii sã se strângã
în jurul lacului, astfel încât Soarele sã nu îl vadã. Însã, Dunãrea
a rugat o zânã ce venise sã-ºi oglindeascã faþa în apã, sã o
ajute sã-ºi vadã iubitul încã o datã. Magia zânei a transformat
lacul într-un fluviu, ce a curs spre Est, pentru a întâlni Soarele.
Zâna a trimis mai multe râuri pentru a o ajuta pe Dunãre,
pânã când fluviul a devenit mare ºi puternic. Apoi, Luna a
aruncat o piatrã din coroana ei pentru a opri râul, ºi piatra s-
a transformat într-un munte, dar Dunãrea ºi-a fãcut drum prin
el. În final, fata de apã, a gãsit marea ºi a îmbrãþiºat-o
bucuroasã. Fiecare strop din trupul ei de apã reflecta faþa
Soarelui într-o întâlnire triumfalã. Deºi Luna, plinã de
remuºcãri,  s-a oferit sã se cãsãtoreascã cu el, ºi sã-l iubeascã
pentru totdeauna, Soarele, furios, a jurat sa nu mai vorbeascã
cu ea vreodatã. Acum, el îºi conduce înflãcãratul car de rãzboi,
ºi vine pe Pãmânt doar când Luna pleacã departe. El îºi
oglindeºte neîncetat faþa în fiecare picãturã din apa Dunãrii,
dar a rãmas pentru totdeauna singur în cer. Eu sunt îngerul
din galaxia Dunãrii... eram umbra protectoare a acestei stele ºi o
datã cu prãbuºirea ei, am devenit o fantomã de apã. Prima
persoanã cãreia i-am vorbit, cu aproximativ 200 de ani în urmã, a
fost un marinar bãtrân cãruia i-am spus aceastã Legendã ºi care
mi-a oferit permisiunea de a-i copia forma. Dar nu m-am putut
îndepãrta de apã... eram cumva legat de ea printr-un liant sideral,
ºi n-aveam cum sã mã eliberez. M-am apropiat de tine, pentru cã
eºti singura persoanã ce a traversat Dunãrea, fãrã ca eu sã-i pot
citi gândurile... Nu vãd decât o pãdure înceþoºatã... „culorile
sunt fapte ºi suferinþe ale luminii în lupta cu întunericul”... în
gândurile tale, culorile se pierd într-o furtunã de praf ºi se sufocã
sub presiunea conºtiinþei... Destinul a vrut sã te întâlnesc!
Mi-am dat seama când þi-am vãzut medalionul cu lapis-lazulli,
singura mea cale de salvare...

Am închis ochii! Sunt sigurã cã este doar un miraj, un
joc al viselor... Când voi deschide ochii acest bãtrân va dispãrea...
ºi chiar a funcþionat!

- Tatã, cred cã mã duc sã mã odihnesc puþin! i-am strigat
tatãlui meu, care comunica prin staþie cu Baza Fluvialã, cãci

tocmai ancorase din cauza vântului neobiºnuit pentru aceastã
perioadã...Ajunsã în camerã, m-am aºezat la birou... aveam
nevoie doar de Jurnal, celãlalt suflet al meu, pagina ce nu se
sfârºeºte niciodatã...

Dragã jurnalule
Nici nu ºtiu cu ce sã încep…Aceastã excursie pe

Dunãre este cât se poate de neobiºnuitã. Dupã ce am avut un
coºmar în care eu, se pare cã mã înecam, am întâlnit o Umbrã
de apã, o fiinþã misticã, ciudatã cu puteri de clarvãzãtor, dar
care nu-mi poate citi gândurile. Aceastã Fantomã de Apã
mi-a împãrtãºit Legenda Dunãrii, ºi mi-a spus cã a fost îngerul
fluviului, prãbuºit pe pãmânt. Singurul mod de eliberare are
legãturã, în mod misterios cu medalionul lapis-lazulli, pe care
l-am primit de la tatãl meu în primul voiaj…cât de ciudat ar
putea fi?

Poate ar fi mai bine daca aº ieºi puþin la aer... Ocolesc
careul, ºi mã îndrept spre provã. Surprinzãtor, acum chiar îmi
doresc sã întâlnesc Umbra, sã o întreb mai multe despre lapis-
lazulli, despre îngeri, despre cum o pot elibera... poate dacã
închid ochii... ºi mai fac un pas... un zgomot puternic s-a auzit
dintr-o datã... strâng cu putere medalionul... îmi lipseºte aerul...
Ajutor!!! Nu mai pot respira... Apa îmi alunecã uºor pe nãri...
vãd cum razele soarelui se îndepãrteazã uºor, cum alunec din
braþele vieþii... exact ca în vis... limbile neantului îmi înconjoarã
încet-încet fiinþa... oare aºa e ? acesta e sentimentul? aceasta e
durerea? aº vrea sã plâng, dar lacrimile mele s-ar amesteca cu
apa Dunãrii ºi n-aº vrea ca frumuseþea apei sã þipe pentru durerea
unui singur om... Deodatã o luminã puternicã îmi acapareazã
ochii... e felinarul de la celãlalt capãt de suflet, sunt sigurã... mã
adâncesc în prãpastie... aº mai fi putut face 1000 de paºi în
siguranþã, dar încã unul înseamnã sfârºitul...douã braþe puternice
îmi apucã trupul ºi mã ridicã... oare am fãcut suficiente fapte
bune ca sã mã ridic în rai? dar toþi copiii ajung în rai, iar eu sunt
încã un copil, nu? aerul de la suprafaþã îmi izbeºte pielea, ºi
ochii mei se deschid încet, scãpând de gustul sãrat ce-mi apãsa
respiraþia... deasupra capului meu e o siluetã ciudatã, lipsitã de
o formã definitã, ce mã mângâie pe creºtet. Lumina îi înconjoarã
trupul ºi aripile într-un fel de aurã, ºi radiazã în jurul ei o bucurie
greu de descris, cãci nu s-a inventat încã un limbaj al
sentimentelor.

- M-ai eliberat! Ai fãcut un sacrificiu, chiar dacã nu
þi-ai dat seama. Nu te îngrijora: prietenii se reunesc în constelaþii
cu simbolurile ºi misterele lor... lacrimile îmi ºiroiau pe obrajii
fierbinþi... nu plânge! Lacrimile sunt regrete sau bucurii,
zâmbetele sunt amintirile vieþii ! ªi nu uita, Maktub! aºa a
fost scris...

E P I L O G
Lumea este un crepuscul al viselor! Oamenii îºi doresc

sã fie îngeri... îngerii îºi doresc sã fie oameni... De aici din cer,
lucrurile par foarte bizare acolo jos pe pãmânt. Obiºnuiesc adesea
sa-mi adâncesc chipul în geometria valurilor, sã admir mãreþia
apei, de care inevitabil sunt legat pentru eternitate. ªi-mi face
plãcere s-o privesc pe cea care m-a eliberat. În fiecare zi se
plimbã pe malul drept al Dunãrii ºi mângâie nisipul... Deºi nu
pot sã-i privesc interiorul sufletului, simt cã se gândeºte la destin.
ªi mintea ei, nu mai e îngropatã în ceaþa pãdurii, ci pare cã
gândul ei a gãsit un luminiº, iar culorile s-au transformat într-un
fluviu puternic asemeni Dunãrii. Cât am fost o Umbrã de Apã,
m-am perindat printre mii de gânduri, printre mii de speranþe...
am învãþat multe de la voi, oamenii... viaþa e o colecþie de vise,
pe care doar visãtorii le-nþeleg, iar orice binecuvântare care nu
e acceptatã este un blestem... iubirea nu este o coalã de hârtie
pe care s-o rupi de fiecare datã, când greºeºti primul vers, iar
uneori nu e suficient doar sã-ntorci pagina; trebuie s-o rupi...
existã întotdeauna un moment în viaþa noastrã când o uºã se
deschide ºi lasã viitorul sã intre... ºi poate cel mai important...
omul se naºte, pentru ca într-o zi sã se nascã un om mai bun!

Pleoapa Destinului
urmare din pag. 11
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Spre searã, când toatã marfa era alimbatã, se urcã pe punte cu aer
maiestos, ºeful tribului amazonian, urmat de un om alb înalt ºi cu
pãr roºu. Ochii Roºului alergau neliniºtiþi peste tot. Bossul face un
gest scurt ºi Roºu depune în mâinile cãpitanului o traistã mare de
piele argãsitã din caimacan. ªeful tribului se înclinã, don Ricardo
la fel ºi dupã un schimb de cuvinte în portughezã, vizitatorii pãrãsesc
vasul. Ajuns la capãtul scãrii imperiale , Bossul ridicã mâna pe
care o lasã brusc. Dinspre mal o întreagã flotilã porneºte spre
Zaharia. La o bãtaie de sãgeatã bãrcile se opresc ºi zeci de sãgeþi
cad pe punte având legate  câte o floare roºie…Cãpitanul bate
telegraful pentru maºinã, neºtiind, cât era el de umblat, ce
semnificaþie are ultima manifestare ºi în curând punem pe drum la
toatã viteza. Aflãm de la nostrom cã, se doreºte ca tot echipajul sã
vinã pe puntea principalã. Începe sã plouã, dar nimeni nu pãrãseºte
puntea. Don Ricardo coboarã de la comandã ,ia traista din piele
de caimacan din locul unde o lãsase, o deschide calm ºi ne face
semn de roata la rând lucru ºtiut de toþi. Se va face împãrþeala.
Sacul era plin de pietre preþioase. Cãpitanul scoate câte o piatrã ºi
o dã celui din faþa sa Fac roata de trei ori ºi primesc douã smaralde
ºi un diamant  de ceva carate. O avere. Dacã pânã atunci atmosfera
era calmã, chiar plictisitoare, dupã primirea pietrelor s-a nãscut o
tensiune de nu se mai putea, mai ales cã unul Bill Gurãstrâmbã
invita pe deþinãtori la partide de poker. Cei care erau mai lacomi,
intrau în joc ºi de cele mai multe ori pierdeau. Ochii începeau sã
urmãreascã pe cei ce nu participau la joc. Nimeni nu se mai aventura
pe punte noaptea, iar ziua stãteau ciotcã, nedeplasându-se singuri.
Echipajul se scindase în trei: câºtigãtorii, învinºii ºi cei care nu
jucaserã. Cum cei din urmã eram mai puþini, formasem grupul nostru
ºi ne pãzeam unul pe altul de orice intenþie mârºavã. Mi-am
confecþionat din tendã  un sãculeþ, am pus averea în el ºi mi
l-am legat peste crucea de gât . Toatã ziua ascuþeam un cuþit arab
cu lama lungã ºi lucioasã. Dormeam iepureºte ºi la lumina unui
felinar când simþeam cã pic de somn împletam la un prostovol mare
cât o zi de post. Urmãream cu înfrigurare câte zile mai avem de
marº pânã la prima escalã, precum ºi situaþia la zi de la bord.
Rãmãsesem numai doi care nu încercasem  norocul zarurilor sau al
cãrþilor. Mai aveam o zi pânã la Cadiz ºi eram hotãrât sã mã debarc.
Adormisem ziua în amiaza mare lângã farul prova, mângâiat de
vântul cald. Deodatã  simþii duhoare de om adusã de vânt. Am avut
timp sã mã rostogolesc fulgerãtor spre stânga, sãrind în picioare
ca împins de un resort nevãzut. Peste mine se aruncase cu un cuþit
de vânãtoare pentru rechini Santiago un marinar care ca ºi mine
nu luase parte la jocurile echipajului Nemernicul nu se lãsã ºi
porneºte ca un taur furios sã mã taie. I-am vãzut ochii plini de
sânge ºi tind sã-l lovesc  cu coada cuþitului în cap. Jigodia din
inerþie dãdu sã se agaþe de parapet dar trecu de el ºi cade  în mare.
Am fugit la comandã,urlând: om la apã. Don Ricardo strigã din toþi
bojoci: barcã la apã. Aflând ce sa întâmplat, pe cãpitan îl apucã un
acces de furie cum rar  mi-a fost dat sã vãd. Santiago mai mult mort
decât viu îºi mãrturiseºte vina ºi cere sã fie iertat. „Tu decizi’’  îmi
aruncã don Ricardo repezit. Gândindu-mã cã acum puteam sã fiu
aperitivul unui rechin am ºovãit câteva secunde, dar am zis cã-l
iert. Echipajul, scursurã marinãreascã dar cu inimã largã, aplaudã
furtunos. Santiago plânge cu lacrimi mari ºi vrea sã-mi sãrute mâna.
Mã feresc ºi lepra  îmi întinde toate pietrele preþioase, partea lui
din împãrþealã. Pe tot vaporul nu se auzea decât rãsuflarea
oceanului. Ce sã fac?Refuz sã iau pietrele  spre uimirea echipajului
care îmi spune sã nu fiu un „Alb prost’’. Dar eu îmi menþin refuzul ºi
cãpitanul îl trimite pe Santiago la puþul ancorei ca pedeapsã. Va
mânca în urmãtoarele ore galeþi  ºi va bea apã de mare. Sfântul
Nicolae al meu îl pedepsise îndeajuns. Diadea Dunea se oprise din
povestit ºi ne spuse surâzând: Tocika. Zavatra, dalºe. Dasvidanie.

Sã râdem cu
Jean Philippe Rameau!

(1683-1764)

Compozitorul Jean Philippe Rameau a fost
toatã viaþa ateist. Pe patul de moarte, preotul i-a
propus sã se împãrtãºeascã. Rameau i-a rãspuns:

- Pãrinte! De când mã ºtiu n-am luat o notã
falsã. De aceea ºi acum aº dori sã-mi rãmân credincios
mie însumi…

***
Rameau, celebru compozitor, fiind în vizitã

la o frumoasã doamnã, se ridicã de pe scaun, apucã
un cãþel pe care doamna îl þinea pe genunchi ºi îl
aruncã pe fereastrã.

- Ce faceþi? întrebã femeia speriatã.
-Latrã fals, rãspunse Rameau cu indignare.

***
La venerabila vârstã de 81 de ani,

compozitorul francez Jean P.Rameau îºi dãdu
obºtescul sfârºit.

Preotul de la Saint Eustache, chemat la
cãpãtâiul ilustrului muribund, a început sã
psalmodieze cântãrile de rigoare.

Se spune cã, înainte de a închide ochii pentru
totdeauna, Rameau ar fi îngãimat supãrat:

- Încetaþi, domnule pastor. Cântaþi atât
de fals!

***
În ceasul morþii, Jean Philippe Rameau

consimþi – la îndemnul confesorului sãu - sã dea pradã
flãcãrilor manuscrisul ultimei sale opere, compusã pe
un text de Voltaire ºi socotitã astfel imoralã de cãtre
cler.

- Fie zise el, în foc cu cele frivole!
- Vai, unchiule, interveni înspãimântat

nepotul sãu, ce-ai fãcut?
- Fii pe pace, îi ºopti Rameau la ureche. Am

copia, o vei gãsi în biroul meu. Acestea zise, muri
liniºtit.

***
Într-o zi, compozitorul francez Rameau a fost

întrebat de o doamnã:
- Maestre, e greu sã compui muzicã?
- Deloc! Se ia un ac ºi se gãureºte o foaie de

hârtie la inspiraþie.
Doamna îl luã în serios, gãuri o foaie de hârtie

ºi i-o întinse lui Rameau.
Rameau fãcu portativul, dãdu gãurilor valoare d enote,
adãugã câte un bemol ºi câte un diez ºi scoase o
melodie care a rãmas celebrã cu numele de „Arie de
dans sãlbatic”.
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