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colecţia Cartesenţe-poezie 22
MARIUS GRAMA & ALINA MARIA
Dacă anul literar gălăţean începea cu o lansare
memorabilă a volumului de debut a jurnalistului şi
poetului Marius Grama, 5 ianuarie, iată că putem spune
că 2014 se încheie tot sub semnul lui Grama, cu un
„Autodenunţ” la fel de incomod ca şi „Dresorul de
duminici”, cartea despre care aminteam mai sus.
12 decembrie 2014 a însemnat lansarea celui de-al
XXII-lea volum din colecţia de poezie a Editurii
Centrului Cultural, care a promovat în mod inedit o
parte dintre cei mai valoroşi poeţi ai Galaţiului, dar şi
din Republica Moldova, prieteni ai urbei noastre. Ca şi
la volumul XXI, instalaţia de fotografie a fost asigurată
de către tânăra artistă Alina Maria, care promite mult,
prin realizările sale parcă sugerând, ca o fotografă cehă
de aproape 25 de ani, Eliska Kyselkova, c ă
„imperfecţiunea este foarte important ă pentru
fotografie”. Noi am adăuga că este importantă şi pentru
ceea ce se numeşte „frumuseţe”, nu numai în artă, ci
şi în viaţă.
Ceea ce au observat şi realizatorii unui spot
publicitar, de care, fiindcă tot este om de televiziune,
aş apropia şi arta poetică a lui Marius Grama, exagerând
oarecum. Pentru că de obicei, cele mai noi poeme ale
sale, chiar şi nu foarte recente, echivalând, nu au
consistenţa doar a unui spot, ci aceea a unui documentar
sau reportaj (lirice, metaforice, evident!), multe având
chiar dimensiunea generoasă a „Autodenunţului”, dar
şi titluri care atrag atenţia, nu neapărat ca nişte ştiri de
la ora 5: „crima de pe strada cu nuci”, „de nepovestit”,
„ţara unde soarele răsare pe furiş” (şi nu este vorba de
„Ţara cu un singur gras”!), „fata care strânge ploaia
între dinţi”…
Tensiunea societăţii noastre, psihozele generate de
evenimente în care D.N.A., DIICOT, justiţia, corupţia,
criminalitatea, toate sunt surprinse în fel şi chip,
culminând, iată, cu un „autodenunţ” complementar
stilistic volumului de debut…
Într-un fel, este un fel de autoportret auto-ironic,
nu suprapunându-se realităţii întrutotul, „martorii”
bodogănind despre lipsa iubirii, de parcă ar fi posibil
să-ţi iubeşti toţi semenii! „Suspectul” Marius Grama
continuă „munca” din „Dresorul…”, unde observam
că supra-realismul i se împleteşte armonios însă cu un
realism trecut printr-un filtru liric (inevitabil, doar este
carte de poezie, inevitabilă fiind şi eufemizarea relatării
faptului divers sau foarte important pentru biografic),
ceea ce este normal ţinând cont de profesia autorului…
Altfel spus, aproape tautologic (sic!), este un
realism văzut printre rânduri… O altă caracteristică a
scrierilor sale este umorul şi satira, criticarea subtilă a
societăţii care se clădeşte acum, de stăpâni şi

(aproape) sclavi, cu
puternic iz de semidictatură
sudamericană. Este
vorba de societatea
pe care o cunoaşte
el cel mai bine:
„e secetă peste
oraş de vreo 25 de
ani” (p.86), în speţă
oraşul Galaţi, deşi
este mai mult ca
sigur că slăbiciuni
ale
societăţii
româneşti
în
ansamblu sunt de
găsit în cadrul
textelor sale… Legat de acest aspect este şi alt unghi
de abordare al unor poeme, cel filosofico-poetic (să
nu uităm că a urmat cursuri de filosofie!), putându-se
întrezări şi o mică gâlceavă cu un anumit soi de
bigotism, dar şi… cu „dresorul”. Răfuiala mai continuă
şi cu patriotismul nesincer, demagogic, poemele de
acest gen putând fi acuzate într-un fel de… politeţe
britanică, dar fiecare poet încearcă să protesteze şi el
împotriva uşurătăţii condiţiei umane, sentinţele lirice
cuprinzând meditaţii şi asupra „istoriei care râde
sfidător de oamenii care îi împletesc/ de veacuri/ codiţe
de şcolăriţă” (p.44), receptarea Istoriei ca Lolită pentru
(falsul) intelectual (istoric) fiind inedită, cel puţin pentru
mine, deşi este posibil să întâlnim idei înrudite pe la
câte un Cioran ori Pascal Bruckner…
Alteori, fiindcă tot veni vorba despre aşteptarea
imposibililor eroi, falsul autoportret con ţine astfel de
elemente: „ţin sub braţ capetele unor eroi/ iar din acestea
se scurge istoria” (p.84), readucându-ne aminte că
istoria este scrisă de învingători…
Şi uneori istoria asta marchează individul cum nici
nu te aştepţi: „ a împrumutat şi nasul ca un ciocan/ şi
gura în formă de seceră”…
Sau: „ roşu galben şi albastru înseamnă pentru el/
ruşine boală şi moarte/ nu are în casă niciun steag
tricolor/ niciun tablou cu avram iancu/ măcar să fi
învăţat o poezie despre patria lui/ dar nu/ el mestecă
gumă turcească/ îmbracă tricouri chinezeşti/ şi citeşte
cărţi scrise de nişte ruşi bărboşi”…
Bref, între neoromantismul deloc patetic al
imaginilor Alinei Maria şi cuvintele lui Marius Grama
s-a stabilit un dialog care a relevat încă o dată că
frumuseţea oamenilor poate învinge răutatea şi
slăbiciunea acestora.
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„Arta nu are vârstă, asemenea celor ce o iubesc”.
La o vârstă admirabilă (82 ani), fost director, cu o carieră
de 35 ani şi absolventă a Şcolii de Arte CCDJ Galaţi,
profesoara Maria Gheorghe şi-a găsit curajul de-a
deschide o semnificativă expoziţie personală de iconografie
– pictură, artă decorativă şi design vestimentar. Expoziţia
are un număr însemnat de lucrări, dar şi diverse tehnici de
lucru (acuarelă, ulei, acrilic).
Iubitoare de frumos,
surprinde arta prin toate
unghiurile ei, filtrând-o
prin căldura sufletului.
Exemplu
pentru
mulţi
dintre
noi,
doamna profesor Maria
Gheorghe a reuşit să ne
uimească
şi
să
adâncească imaginea
unui om puternic,
talentat care nu-şi arată
vârsta niciodată.
La mulţi ani!

D-na Maria Gheorghe şi dl. Sergiu Dumitrescu,
manager Centrul Cultural

prof. Olimpia Ştefan

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” organizează duminică, 21 decembrie 2014, a XXIII-a ediţie a Festivalului
de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou „Tudor Pamfile”, manifestare tradiţională care se doreşte a
fi cel mai reprezentativ eveniment folcloric din jude ţ şi din Euroregiunea Dunării de Jos, privind colindul
popular şi obiceiurile tradiţionale din sudul Moldovei. Festivalul şi-a propus revigorarea şi promovarea tradiţiilor
populare şi a obiceiurilor de iarnă şi reuneşte anul acesta cele mai reprezentative formaţii de colindători din
judeţele: Galaţi, Brăila, Tulcea, Vrancea, Bacău, Vaslui.
Paul Buţa

3

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

Revista Dunãrea de Jos - nr.154

În perioada 28 noiembrie –
1 decembrie 2014, Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, sub egida Consiliului
Judeţului Galaţi, împreună cu Primăria
Municipiului Galaţi, a organizat cea
de-a XIV-a ediţie a „Târgului de Sfântul
Andrei” şi Spectacolul folcloric
extraordinar, având ca locaţie esplanada
Casei de Cultură a Sindicatelor.
Creatori populari valoroşi din ţară
şi din Republica Moldova au fost
prezenţi la standurile târgului gălăţean, organizat pe domeniile: olărit,
cioplit lemn, curelărie, măşti populare, ţesături tradiţionale, artă naivă
şi produse culinare tradiţionale.

Luni, 8 decembrie 2014, în sala Teatrului Muzical Nae Leonard, în fa ţa unui public primitor, elevii claselor de balet a
Şcolii de Arte a Centrului Cultural (profesor Rodica Androne, corepetitor Ovidiu Bulgaru), au sus ţinut spectacolul
Steluţe de zăpadă, încântând audienţa cu dansuri specifice Sărbătorilor de iarnă.
De asemenea, elevii clasei de canto muzică uşoară (profesor Adina Lazăr) au susţinut, pe aceeaşi scenă, un frumos
recital fiind aplaudaţi cu entuziasm.
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Clasa de canto muzică uşoară
Între 1-3 august 2014 s-a desfăşurat la Iaşi Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru copii şi
adolescenţi ,,MusicForKids”, unde Alexandra Ciobotaru, eleva Centrului Cultural din Galaţi, în vârstă de 7
ani, a obţinut trofeul. Festivalul a reunit 70 de copii din mai multe ţări: Malta, Macedonia, SUA, Turcia, Republica
Moldova, Italia. De asemenea, Alexandra Ciobotaru a obţinut trofeul
categoriei la Festivalul Provocarea Talentelor, pe 26 octombrie 2014, dedicat
maestrului Marcel Iorga. Pe 2223 noiembrie s-a desfăşurat la
Ploieşti Festivalul Naţional de
Muzică Uşoară ,, November
Music Fest” unde elevele noastre
au obţinut premii frumoase.
Alexandra Sîrghi - trofeul
categoriei, Doina Cecoi - trofeul
categoriei, Alexandra Ciobotaru premiul 2, Lorena Enache premiul 3, Ecaterina Oprea menţiune, Diana Alexandru şi
Elena Mândru - Premiul special.
Prof. Adina Lazăr

La Festivalul Concurs ,,Super Ministar Selena” ed.1, din 9.11.2014,
desfăşurat la Cercul Militar din Galaţi, elevele clasei de canto muzică
uşoară a Şcolii de Arte (prof. Emilia Savu) a Centrului Cultural au obţinut
rezultate remarcabile:
Apostolache Maria - Trofeul festivalului (categoria de vârst ă 12-15 ani);
Toma Miruna - locul 2, Gîrmacea Bianca - locul 1, Mihailopol Selini - locul 1,
Premiul Juriului - Miron Bianca - locul 3.
Felicitări tuturor!
Prof. Emilia Savu

Elevii clasei de pian din cadrul Şcolii de Arte
au participat cu succes la Concursul

naţionalde interpretare m uzicală ,,Dim itrie
Cuclin”,desfăşuratlaGalaţiîn perioada21-22
noiembrie2014.
Astfel,CrinaBohorodiţăaobţinutPremiulI
iarLauraPăvălaşcPrem iulII.
La ediţia a IV-a a Festivalul ,,Prietenii
m uzicii”,desfăşuratla Iaşiîn 6-7 decem brie
2014,Laura Păvălaşc a obţinutDiplom a de
excelenţăşiPremiulspecialpentruinterpretare.
Prof. Capră Angelica
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Obiceiuri de peste an specifice judeţului Galaţi, din perspectiva
grupurilor de fete şi flăcăi. Structuri arhaice şi contemporane.*
Deşi abordată pe larg de către cercetători de marcă în
domeniu, am considerat oportun ă aprofundarea acestei
teme, având la bază o dublă motivaţie: evidenţierea unor
obiceiuri tradiţionale care s-au manifestat într-o zonă mai
puţin cunoscută – zona Galaţiului şi nu în ultimul rând,
abordarea acestei teme dintr-o perspectiv ă dihotomică
(având în vedere relaţia grupurilor de fete şi flăcăi) şi
diacronică, fapt ce ar permite consolidarea unei imagini
cât mai ample.
Adeseori, studiile care tratează tema obiceiurilor
specifice perioadei cuprinse între Sfântul Nicolae şi
Bobotează preferă o abordare univocă, preponderent
orientată din perspectiva cetelor de flăcăi. În cazul de faţă,
am urmărit punerea în evidenţă şi a planului aparent secund,
acela al preocupărilor specifice grupurilor de fete de
măritat, manifestate în această perioadă şi spun aparent
secund pentru că ele se manifestau cu efervescenţă, chiar
dacă se desfăşurau cumva în subsidiar. Şi aceasta pentru
că, acest obicei, „colindatul, acolo unde el e în floare, nu
e numai o datină, el e o adevărată instituţie, cu legile şi
regulile ei, cu o anumită organizare cu totul aparte” 1
Unitatea indisolubilă a relaţiilor biunivoce existente
între ceată şi membrii comunităţii este reliefată şi de către
T. Herseni: „Cetele de feciori desfăşurau obiceiurile care
le reveneau cu ocazia sărbătorilor de iarnă în unire cu satul
întreg, încât trebuie să le socotim ca un complex socioetnografic care depăşeşte cu mult aspectul de „asociaţie
juvenilă”, fiind în realitate o treabă a comunităţii săteşti
în totalitatea ei”2.
Făcând referire la un studiu realizat de R. Wolfram,
Octavian Buhociu insist ă asupra unor preciz ări:
„societăţile de bărbaţi sunt de regulă paternaliste, pleacă
de la o reflecţie de dominare a întregului popor, pe când
confreriile de feciori sunt spontane, ofensive, de cucerire
de rang social nou, prin care speţa se califică, se generează
şi progresează, cu atât mai mult cu cât acestea implică şi
fetele mari, fiind astfel o societate completă”3.
În urma cercetărilor întreprinse, am remarcat
multitudinea denumirilor oferite constituirii grupului de
flăcăi, în arealul judeţului Galaţi: „se prindeau la flăcăi”,
„se adunau la odaie”, „umblau cu malalaua”, „la colind”,
arareori utilizându-se termenul de ceat ă sau cete,
conducătorul grupului de flăcăi fiind cunoscut sub numele
de vătaf, zaraf sau cămăraş. În unele zone „sî alegeau doi
cămăraşi – unu’ di Crăciun şî unu’ di Anu’ Nou. Cămăraşul
aduna banii, porumbu’, plătea muzicanţii. „Cămăraşii nu
se puneau dintre cei răi, trebuia să aibă o situaţie”.4
Înţelegem, aşadar, că în vederea alegerii unui flăcău în
postura de cămăraş, un rol decisiv îl avea statutul acestuia.

Pentru a aduce în atenţie modul de organizare, rolul şi
atribuţiile grupurilor de flăcăi, cu particularităţile zonei
etnoculturale aflate în discuţie, redăm câteva mărturii, în
forma crudă a acestora, tocmai pentru a nu ştirbi cu nimic
din pitorescul relatării: „când eram cavaler, sî împăca
muzâca di Sfântu’ Neculai. În zâua şei sî făcea şî horî. Sara
cînd „ni prindem la flăcăi” – cî sî prinde’ la flăcăi atuncia
când avei şăispi ani, gata; ti ridica în sus la podeli, alţâi ti
băte pi cap şî ti ura acolo cî eşti flăcău; n-avei voi sî joci
pânî nu ti prindei la flăcăi, trebuie sî dai acolo, o decî di
vin. Flăcăii (n.n. care urmau să fie primiţi în ceată) cereau
permisiunea părinţilor „tatî io disarî mă prind la flăcăi...”5.
Fiecare flăcău îşi lua asupra lui un responsabil c ăruia îi
dădea un bacşiş şi după ce era acceptat, îi cinstea pe ceilalţi
flăcăi. De regulă, într-un an erau primiţi cam zeceunsprezece flăcăi. Flăcăul responsabil era cel care îl
proteja şi îl iniţia pe noul venit (îl învăţa să joace, să cânte
colindele, îl învăţa care erau normele buneicuviinţe). Dacă
un flăcău îndrăznea să intre în horă fără să fi fost „prins la
flăcăi”, risca să fie scos din horă în văzul tuturor. În mod
firesc, „ei stăteau pe de lăturea horei sau mai jucau cu
neamurile”. Surprindem aici rolul esen ţial pe care îl
deţinea ceata în iniţierea tinerilor.
După cum se poate observa, „via ţa cetei era
reglementată prin obiceiuri sau prin „contracte” scrise
(reglementate) în care se prevedeau tot felul de obliga ţii
şi interdicţii: cât timp stăteau la gazdă, feciorii nu puteau
părăsi ceata fără aprobarea vătafului”.6 Odată cu trecerea
timpului, tinerii folosesc sediul de întâlnire (prăvălia)
preponderent pentru repetiţii, fără a mai fi respectată
permanenţa cetei la odaie sau la gazdă; după întâlnirile
stabilite seară de seară, fiecare membru al cetei se îndrepta
spre propria locuinţă.
În ceată erau, de regulă, cam treizeci - patruzeci de
flăcăi. „La prăvălie mergeam pentru repetiţii în fiecare
seară, după ce termina fiecare de a şezat vitile”.
Proprietarului prăvăliei nu îi ofereau nimic membrii cetei,
beneficiul său fiind asigurat din vânzarea făcută de flăcăi.
După repetiţie fiecare flăcău mergea acasa, de regulă pe
la nouă – zece seara. La prăvălie „mai ciupeau câte un pahar
cu vin”, mai spuneau palavre... di la Sfântu’ Neculai şî pân’
la Crăşiun, flăcăii toţ’ merjeu la prăvălii şî învăţau colindili
pi douî tabiri, spuneau unii o jumati, unu o jumati, şî în
zâua di Ajun plecam cu colindu’. „Când plecau fl ăcăii di
colindau n-aveau voi sî umbli prin sat alte echipe”. 7
Sesizăm conturarea clară a structurii organizatorice a
cetei, în zona noastră evidenţiindu-se preponderent ceata
constituită doar prin participarea flăcăilor, apelul la
intervenţia tinerilor căsătoriţi în ceată având un caracter
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sporadic. „Uneori apelam şi la ajutorul tinerilor care se
căsătoriseră între timp, da’ lor le plăteam” 8
Odată cu trecerea timpului, ca urmare a extinderii
satului (ca număr de gospodării), „se făceau două cete,
una umbla pe o parte şi una pe cealaltă parte a satului. Erau
multe colinde, poate şi zece. Care avea fată mare avea
pretenţia să i se colinde fata. Colindam fiecare casă”. Când
se apropiau flăcăii, oamenii spuneau: „Vin flăcăii, auz’ ia...”
Şi noi spuneam: „Primiţ’ flăcăii?9 În unele localităţi nici
nu era nevoie ca flăcăii să îşi anunţe sosirea în mod formal,
colindele interpretate de membrii grupului anun ţându-i de
la distanţă. Dacă cineva încuia poarta, risca să o găsească
a doua zi scoasă din balamale. Colindul se cânta la
fereastră, iar gazdele stăteau în casă. Erau răsplătiţi cu bani
„cam la valoarea unui litru de vin”. Unii gospodari îi mai
cinsteau pe flăcăi cu un pahar cu vin...
Dacă obiceiul colindatului intra preponderent în
atribuţiile grupului de flăcăi, remarcăm şi unele
particularităţi zonale - „în subzona Horincea (n.n. în partea
de N-NE a judeţului Galaţi) s-a colindat dintotdeauna în
Ajunul Anului Nou şi n-au colindat niciodată băieţii –
flăcăii – ci au colindat şi colindă încă doar fetele. În
exclusivitate fetele! Adolescentele şi fetele mari începeau
să colinde abia după asfinţitul soarelui, în paralel cu flăcăii
care umblau cu plugul. Fetele umblau pân ă la miezul nopţii,
în timp ce flăcăii depăşeau cu mult această oră. Toată
noaptea, odată cu flăcăii, mai porneau cu uratul şi cete de
gospodari căsătoriţi. Atât flăcăii cât şi bărbaţii tineri se
mascau. Fetele se organizau în grupuri de câte trei şi cântau
un binecunoscut colind „Florile dalbe de m ăr dulce”. După
cum remarcă etnologul Eugen Holban, „Obiceiul nu pare
izolat, în sate răzleţe, ci într-o subzonă – şi chiar zonă
(n.n. extinzându-se conform aceluia şi autor şi în sudul
judeţelelor Vaslui şi Bacău) – bine conturată şi oarecum
compactă sub aspect etnocultural” 10.
Între Crăciun şi Anul Nou, flăcăii repetau plugul. În
unele localităţi, Priponeşti spre exemplu, flăcăii se adunau
la casa cămăraşului în ultima zi a lunii decembrie, încă de
la ora cinci de dimineaţă, îmbrăcaţi în costume tradiţionale
şi mascaţi („urâţi”) – cu măşti din pânză de sac, pene, boabe
de fasole, cojoace îmbrăcate pe dos, în picioare opinci,
cu veşcă din coajă de tei în jurul brâului, de care erau
atârnate tălăncile. Ajunşi la poarta gospodarului, sunau din
corn pentru a vesti sosirea „Plugului mare”, intrau în curte,
muzica începea să cânte, flăcăii jucau o sârbă şi invitau
fata gospodarului la joc. După ce jucau fata, flăcăii opreau
muzica şi începeau plugul, după care erau omeniţi de gazdă,
după cum e datina. Un singur flăcău spunea plugul, tot satul,
iar flăcăii hăiau. „Era mai palicar cel care îl spunea”. 11
Plugul se spunea tot la fereastră. Se mergea cu plugul până
când ajungeau la ultimul gospodar din sat.
În localitatea Lieşti flăcăii se întruneau în cete de câte
şase – şapte şi plecau cu „plugul mare” în sat, respectând
împărţirea satului pe coturi (pe zone). În cas ă intrau doar
doi dintre flăcăi, restul „hăiau” afară. Fiecare ceată de flăcăi

purtau cu ei o „suliţă” pentru carnea şi cârnaţii primiţi ca
răsplată din partea gazdelor. Foarte interesant, dup ă
mărturiile localnicilor, este faptul că întotdeauna flăcăii
încheiau plugul mare la un pom: „Când ni întorceam înapoi
pi uliţî, acolo era un salcâm mari, gros, şî în jurul lui
spuneam plugul ultima dată, aşa era datina, sî nu încheiem
la casî di om. Era un salcâm di trii ori mai gros ca mini. Ni
adunam toţ’ în juru’ lui şî spuneam plugul la salcâm. „Sî nu
încheieţ’ plugu’ la mini” spuneau oaminii, „cî mergi r ău”.12

Note:
* Articol publicat în Caiete folclorice Argeş, XIII-IVX,
Editate de CJCPCT Argeş şi Asociaţia Folcloriştilor
Argeşeni, „C.Rădulescu – Codin”, Editura Alean, Piteşti,
2011.
1 - Caraman Petru, Colindatul la români, slavi şi la alte
popoare, Editura Minerva, Bucure şti, 1983: 10.
2 - Herseni Traian, Forme străvechi de cultură poporană
românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977: 154
3 - Buhociu Octavian, Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia
păstorească, Editura Minerva, Bucureşti, 1979: 51.
4 - M. C. Miron, n. 1927, Miron C. D, n. 1939, Odaia
Manolache, Com. Vînători.
5 - M. C. Miron, n. 1927, Miron C. D, n. 1939, Odaia
Manolache, Com. Vînători.
6 - Herseni Traian, Forme străvechi de cultură poporană
românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977: 7.
7 - M. C. Miron, n. 1927, Miron C. D, n. 1939, Odaia
Manolache, Com. Vînători.
8 - Dumitrache Oprea, n. 1946, com. Cuza Vod ă
9 - M. C. Miron, n. 1927, Miron C. D, n. 1939, Odaia
Manolache, Com. Vînători.
10 - Holban Eugen, Şcoala gălăţeană, decembrie, 2003: 14
11 - Dodan Toader, n. 1931, com. Pripone şti.
12 - Dibu Costică, n. 1946, Mantu Ilie, n. 1941, com. Lie şti
Informaţiile etnografice redate au fost culese de Ani şoara
Stegaru Ştefănucă şi se regăsesc în Arhiva CCDJ Galaţi.
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„Nu este uşor să ai un suflet împărţit de idealuri şi să lupţi pentru fiecare din ele, nu din ambiţii
deşarte, ci din pasiune greu împărţită…”
Interviu realizat de Ghiţă Nazare
Domnule Paul Sân-Petru,
cum să mă adresez: domnule doctor
sau domnule scriitor?
Domnule Nazare, demersul
generos al d-voastr ă este că m-aţi
abordat „domnule doctor”, devine tot
mai impropriu deoarece din anul 2006
am pus parafa „în cui” iar stetoscopul
meu este acum doar unul de personal ă
folosinţă atunci când simt că o sistolă
se grăbeşte peste alta …Dar „domnule
scriitor” mi se pare a fi un apelativ
şcolăresc, aşa cum ne adresam noi, cei
de la L.V.A., unor „mari scriitori” ca
Nicolae Stoian, Victor Tulbure, N.
Tăutu şi alţii, când planificam să punem
anume întrebări bine cenzurate celor
ce ne-au făcut favoarea…
Numele este cel real, oficial, sau
este nume de autor, un pseudonim.
De unde vine Sân-Petru?
Numele, dacă pot spune aşa, e unul cvasioficial
(de ce ?!) Pentru că pe bunica mea dinspre mamă o chema
Aglaia Sânpetru, cea găsită de măritat în Bereşti, pe când
bunicul meu, Scarlat Prescorniţoiu lucra la marele tunel
Bereşti-Tălăşmani. Dar pentru că numele tatălui meu
Toader Cioriciu nu mi-a plăcut deloc, pentru că se preta
la diverse porecle colegiale, l-am adoptat ca sciitor pe
acela al bunicii.
Vorbiţi-ne mai mult despre carierele
Dumneavoastră de medic şi de poet, câteva repere
definitorii ale dezvoltării personale şi profesionale.
Bine, mai întâi de medic. Dacă vă amintiţi cumva, în
anul 1954 au fost două clase de absolvire: cei cu zece
clase şi cei cu unsprezece – dintre care faceam şi eu parte.
A venit vremea să mă întrebe mama ce aveam de gând mai
departe. I-am spus că …la facultate, că n-o să mă însor
aşa …cruduţ! „Bine, mi-a răspuns, dar unde?” Să mă mai
gândesc puţin, poate la filozofie, la filologie,
conservator…”. „Unde, ce-i acela?! Mie mi te duci la
medicină, că eu de aia am muncit, să am băiat doctor. Altfel,
pleci de la casa mea”. Eu, mai mult poezie decât anatomie,
m-am dus doar demonstrativ ca s ă cad. Şi bine am făcut că
am căzut „din prima”. Doamna doctor Barone ţchi l-a
întâlnit pe tata şi i-a spus că în Galaţi s-a înfiinţat o şcoală
tehnică sanitară, şi să nu pierd timpul aiurea, ci să-mi
asigur măcar o meserie.
Am absolvit, am lucrat ca felcer (asistent) la Şiviţa,

Pechea, Barboşi. M-a apucat o mare
silă când un doctor din Gala ţi mi-a
propus un târg. „M ăi băiete, tu eşti
singur în satul acela (punct sanitar).
Mai pune şi tu un stetoscop pe inima
bolnavului. Te încrunţi puţin şi-apoi îl
trimiţi la mine la Galaţi pentru examen
cardiologic”. M-am întâlnit dup ă
câteva săptămâni cu acesta…„păi bine
măi, ce-am vorbit noi amândoi?!”. „Nu
aţi înţeles că nu mi s-a părut cinstit?”.
„Bine, mi-a zis, du-te cu cinstea ta cu
tot, că ai să mori de foame…”
Apoi cu o întârziere de câţiva ani
am fost şi eu student al Facultăţii de
Medicină din Bucureşti.
Creaţia Dumneavoastră este o
dovadă concludentă a unui
parteneriat performant între
medicină şi poezie. Vă rog să
decodificaţi acestă relaţie, ce conotaţii are?
Nu este uşor să ai un suflet împărţit de idealuri şi să
lupţi pentru fiecare din ele, nu din ambi ţii deşarte ci, din
pasiune greu împărţită, mai reluând pe una şi ducând-o
înainte, ba întorcându-te să o iei şi pe cealaltă, aşa cum
îmi amintesc făcând în adolescenţă, când mai ajutam
familia plecând tocmai pe coclaurii Borsecului cu trei
bagaje grele în care aveam rame pentru fotografii. Duceam
două şi mă întorceam să o iau şi pe cealaltă. Ţin minte că
odată când mă întorceam să o iau şi pe cealaltă, venea cu
ea din urmă o fată. Păcat că nu m-am putut înţelege cu ea
pentru că vorbea ungureşte. Cândva, mama mi-a spus „pe
aceea trebuia să o iei tu de nevastă”. Aşadar tot la fel, mă
întorc la poezie, la muzică, la sculptură, la proză. Şi dacă
ar mai fi fost o bază aeriană în Galaţi m-aş mai fi dus să
efectuez şi câteva salturi cu paraşuta. Aşa, mă mulţumesc
să-mi privesc cu nostalgie carnetul de para şutist, pentru
că oricum, blocurile de locuinţe din micro 40 sunt mai
importante decât aerodromul care ţinea din Piaţa Energiei
până la tunel. De pe acel aeroport (fără ştirea mamei care
voia să mă conducă la gară) am plecat să dau examen la
medicină, deja într-un constum alb!
Dar peste câţiva ani m-am întors fără un costum alb,
dar cu capul plin de anatomie, fizic ă şi chimie. E drept, că
din primul an am descoperit la Casa de cultur ă a studenţilor,
Cenaclul de joia unde veneau mul ţi dintre scriitorii
binecunoscuţi şi astăzi: Gabriela Melinescu, Adrian
Păunescu, Mihai Pelin, Ion Crânguleanu şi alţii.
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Cum şi când a apărut pasiunea pentru scris, pentru
poezie. Ai avut un mediu favorabil sau doar o mare
chemare interioară?
Cred că întrebarea e ultrapertinent ă, pentru că
într-adevăr, tata era un mare iubitor de poezie. Citea cu
mare plăcere pe Goga, Panait Cernea, Eminescu mai ales.
Prima poezie am scris-o
mimâmd mamei că plec la
şcoală dar m-am oprit sub
bolta copacilor plini de
promoroac ă ai bunicii
care se aninau de cei din
curtea noastră. Am scris
vreo două strofe, apoi
totuşi am plecat ca să nu
se trezească mama şi să
mă prindă. La şcoală, la
L.V.A., am urcat în podul
în care
mai fumau
clandestin băieţii, şi acolo
am terminat poezia. Mai
târziu, tot la liceu am
format grupul Paul, Lică şi Petrică, avându-ne unul pe altul
drept concurenţi şi parteneri de critică literară, a ceea
ce scriam.
Mai mult, ştiu că sunteţi şi un mare pasionat de
muzică, că pasiunea s-a concretizat şi în câteva lucrări.
Vreţi să detaliaţi?
În primul rând mama şi sora mea aveau nişte voci calde
şi nuanţate şi acestea nu au trecut neobservate în şcoală şi
la serviciile pe care le-au avut fiecare. Eu, care la şapte
ani am avut o traheotomie din cauza unui scai înghi ţit, care
m-a dus până în prag de comă, m-am apropiat de un
instrument muzical, mandolina, la care cânta mama mea.
Mai apoi, după ce Partidul a radioficat tot cartierul,
difuzoarele transmiteau non-stop politica la zi, dar mai
puteam asculta şi pagini muzicale de mare popularitate
cât şi emisiuni din „muzica popoarelor”. Eu alergam din
fundul grădinii şi ascultam mai ales Rapsodia ungară de
Liszt sau Cavaleria uşoară de Suppé. Apoi l-am îndrăgit
pe Mozart, Haydn, Beethoven, apoi pe Chopin, Bach şi
Haendel. Tata lucra la fabrica de tăbăcărie, aducea seu acasă
şi făcea săpun. Eu am vândut săpun pe piaţă şi mi-am
cumpărat prima vioară. Am luat-o şi la facultate. Acolo,
dirijorul Orchestrei medicilor m-a auzit cântând şi m-a
recrutat în binecunoscuta orchestră a medicilor.
Ce vă mai amintiţi despre începuturi,
despre debut?
Debutul în poezie a fost în ziarul Via ţa Liberă din
Galaţi, cu un sonet aviatic pe care mi l-a publicat poetul
Valeriu Gorunescu. Nu am publicat niciunde poezie
angajată politic. Erau destui care să o facă.
Aţi publicat de timpuriu în mai toate revistele de
cultură ale vremii, din ultima treime a secolului
trecut: „Via ţa studenţească”, „Amfiteatru”,

„Luceafărul”, „Gazeta literar ă”, „Convorbiri
literare”, „Cronica” etc. Ce tematic ă abordaţi?
Aşa este, am publicat în revistele pe care le-a ţi
menţionat. Am preferat întotdeauna să scriu poezii de
dragoste pentru că pe acelea le şi simţeam. Patriotică, doar
una cred, despre Ştefan cel Mare: „Cobor prin vara ţării
ca un râu/Sunt încă mulţi
destui până la mare/Şi
parc-aştept
să
mă-ntâlnesc pe-un drum/
Cu sfântul Duh al lui
Ştefan cel Mare!”
Sunteţi membru al
Uniunii Scriitorilor
din
România
de
aproape 40 de ani, din
1978. Aţi publicat peste
20 de volume, de poezie
şi de proză scurtă. Vă
rog să numiţi câteva
dintre volumele pe
care v-aţi pus semnătura.
Bine le-aţi numărat, dar din peste 20 de volume nu ştiu
câte să menţionez. Debut:
Urme. Bucureşti: Editura pentru Literatur ă, 1969;
Poeme. Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; Pământ de
bun venit: [Versuri] . Bucureşti: Cartea Românească,
1976; Cumpăna soarelui: Versuri. Bucureşti: Editura
Eminescu, 1981; Anotimp: Versuri. Iaşi: Junimea, 1985;
Poeme creştine. Bucureşti: Viaţă şi Sănătate, 1999;
Poeme regale. Galaţi: Noduri şi Semne, 1999; Poeme
antisatanice. Bucureşti: Viaţă şi Sănătate, 2002; Mersul
pe fulger. Bucureşti: Cartea Românească, 2003; Cette
course en tranchant de la foudre: [Versuri selectate din
volumul “Mersul pe fulger”]. [Trad. C. Frosin]. Paris: Le
Brontosaure, 2004. (Collection Litterature Roumaine);
La limita şansei: Proză scurtă fantastică. Bucureşti:
Cartea Românească, 2004; Carul de biruinţă: Jurnal de
reflecţii şi micropoeme la limita sacrului. Buzău:
Ancaprint, 2005; Mersul în vârful peniţei: duble rondeluri
în coriamb. Iaşi: Cronica, 2005; Cine face liniştea:
[proză scurtă]. Editura Muzeului Literaturii Române
Bucureşti, 2006; Moitié blanc, moitié noir = Jumatate
alb, jumatate negru. Trad. C-tin Frosin; Ilustrator Paul
Sân-Petru. Paris: Le Brontosaure, 2006; Alchimia
muzelor. Iaşi: ArtXXI, 2009/Empatii, 2013.
Care-i recompensa, recunoştinţa pentru această
prodigioasă carieră? Titluri. Premii.
Recompensă financiară nu mai există demult! Rămâne
doar recunoştinţa. Premii: Premiul „Corneliu Coposu”
la Concursul Naţional de Literatură „Nihil Sine Deo”,
ediţia I, Braşov, 1998; Premiul Municipiului Gala ţi,
acordat de Primăria Galaţi, 2006; Premiul Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Galaţi-Brăila pentru
volumul „Carul de biruinţă”, 2007;
Premiul special pentru vol. Alchimia muzelor, la
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Salonul Internaţional de Carte Românească, ediţia XVIII,
Iaşi, 29 mai – 2 iunie 2009. Distincţii, decoraţii: Omul
anului 2004, distincţie acordată de Institutul Naţional
American de Biografie;
Cavaler al Ordinului
Cavalerilor Danubieni ,
2006, ini ţiat de Funda ţia
Culturală Antares; Diploma
de Excelenţă din partea
Societăţii
Scriitorilor
„C. Negri” Galaţi şi a
Bibliotecii „V.A. Urechia”
Galaţi, 2006 etc.
Sunt
membru
al
Academiei Internaţionale Il
Convivio, Italia (din 2009).

Vosganian. Au ieşit la sorţi pe primul loc, Ion Panait, al
doilea, Paul Sân-Petru, şi cel de al treilea, cel care este şi
astăzi. Primul s-a scuzat că locuieşte la Focşani şi nu are
cum administra asociaţia.
Atunci, al doilea, eu, am
refuzat scuzându-mă că nu
am abilităţi manageriale şi
nici maşină. Aşa încât
cel de al treilea a preluat
conducerea.

Sunteţi
gălăţean
get-beget. Ce aţi dori să
ştie tânărul de astăzi
despre Galaţiul de altă
dată? Care-i era farmecul
atunci?
Domnule Sân-Petru, vă
E drept că sunt gălăţean
văd foarte activ la Victor Cilincă, Cristian Pavel şi Paul Sân-Petru
get-beget,
dar
dup ă
manifestările culturale,
absolvirea facult ăţii am
literare care au loc în Galaţi. Cum apreciaţi viaţa lucrat în mai multe judeţe, unde am fost repartizat:
literară din urbea noastră din ultimii 25-30 de ani? regiunea Bacău, judeţul Neamţ, apoi în Prahova, în
Care este atmosfera de crea ţie, relaţiile dintre Dâmboviţa, şi în cele din urmă în judeţul Galaţi: Sidex
scriitorii gălăţeni.
(10 ani), Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Cudalbi. Un an am
Neavând alţi termeni de comparaţie şi date despre predat şi la Şcoala sanitară postliceală - Istoria medicinii.
acestea, îndrăznesc să spun că există incontestabil o Oricum, Galaţiul de altă dată, bine postat aici la Dunăre
emulaţie fără precedent mai ales a ultimului deceniu, de şi-a început viaţa ca viitor oraş „pe vale”, adică în arealul
când săptămânalele Saloane ale BVAU se menţin cu mare Dunăre, Prut, Brateş, Siret. Cele mai multe fabrici şi uzine
regularitate şi cu mulţi scriitori invitaţi din toată ţara, au apărut acolo înfiinţate mai ales de greci şi evrei. Fabrica
pentru lansări de carte, în condi ţii mai mult decât de zahăr, de halva, pescării, mori, depozite şi, mai târziu,
ireproşabile. În ceea ce priveşte relaţiile dintre gălăţeni, şantier naval, laminor de tabl ă etc. În 1943, era deja
sunt însă pe grupuri şi grupuleţe, mocnind încă „civilizat”, LVA-ul, Liceul Comercial Regina Maria, Şcoala Ortodoxă,
generând „deglutiţii” îngheţate sau poate călduţe, între Şcoala Germană unde am fost dat şi eu la 7 ani. În clasa
scriitorii localnici mai ales. Narcisismul unora consecvent întâi erau doar trei români. Învăţământul era doar în limba
şi la limita confruntării totuşi lasă loc liber activităţilor germană. Nimeni nu se bătea, nu se înjura. Doar la religie
culturale şi asta nu este de natură a impieta major venea un preot român. Orele începeau cu „Tat ăl Nostru”.
activitatea şi actele de cultură ce se consumă în timp Am şi acum certificatul de absolvire a clasei I. Am avut în
şi spaţiu.
catalog doar note de 9,10 şi 11, adică excepţional
Cu scuzele de rigoare nu îmi doresc du şmani în plus, (ausgezeiten). Apoi, toamna următoare, odată cu intrarea
poate fi nociv pentru unii chiar şi demersul şi concluziile ruşilor în ţară, m-am transferat la scoala 12, în cartierul
acestui interviu ce totuşi poate „depresuriza” unele meu, unde se venea desculţ, unde se înjura ca-n codru,
piepturi şi abdomene înfoiate. Mă tem de vreo explozie unde ne ridicau de perciuni şi ne băteau la palmă. Dar tot
emfatică, mai ales în arealul vreunui grupuscul cu aici puteam să purtăm în piept o bentiţă de tricolor şi poza
antecedente ştiute…
regelui Mihai dedesuptul bentiţei. Se zicea că aveam un
rege democrat.
Vă rog să creionaţi, sintetic, o pagină de istorie
culturală gălăţeană. Creatori. Creaţii. Instituţii
Ce vă place în Galaţiul de astăzi? Ce vă provoacă
culturale.
tristeţe şi durere?
În Galaţiul de astăzi îmi place că mai poţi respira aerul
O creionare sintetică, istorică, a culturii gălăţene nici fără fum de la Combinatul Siderurgic, că seara mai pot
nu poate fi creionată, ea nu poate fi decât exhaustivă, şi privi stelele, în schimb, oamenii au plecat în satele lor
nici nu e specialitatea şi competenţa unui demers al meu. să-şi recupereze pământurile strămoşeşti. Iar asta e totuşi
În Galaţi s-au înmulţit la modul acut editurile, calitatea o tristeţe şi o durere…
volumelor „la cote de inundaţii”.
Incontestabil se poate spune o istorie culturală mai
Ce aveţi acum pe masa de lucru. Când să ne
ales prin infiinţarea (aşa cum s-a numit) Asociaţiei aşteptăm la lansarea unui nou volum?
Scriitorilor Galaţi-Brăila. Am fost unul dintre membrii
Am încheiat de curând un volum de micropoeme care
fondatori. Alegerile au fost coordonate de dl. Varujan îşi aşteaptă eventualul sponsor.
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(câteva notiţe despre Comisarul Corcoduşă,
de Adrian Buzdugan, o aplecare timidă asupra
meditaţiilor corcoduşiene, a vorbelor de duh care
i-au călăuzit viaţa – de fapt cariera (practic se
confundă) - precum şi numeroase paragrafe
referitoare la corecţiile aplicate de erou spionilor,
falşilor spioni, spionilor sadea, mamelor spionilor,
informatorilor spionilor, barmanilor şi ospătarilor
spionilor şi tuturor celor
care apar – cu intenţie
sau de-aiurea – pe
traiectoria celebrului
bradamiral ONU)
Cu subtitluri precum
cel de mai sus îşi ornează
Adrian Buzdugan fiecare
capitol al romanului poliţist
Comisarul Corcoduşă.
Doar că niciodată temele
anunţate nu se vor regăsi
în rândurile următoare. Este unul dintre principalele
ingrediente ale unei realizări inedite, năucitoare
aş îndrăzni să spun. Dacă nu te cucereşte din
primele douăzeci de pagini, cartea ar trebui
abandonată cu siguranţă. Asta pentru că, în cazul
în care cititorul nu îşi poate asorta umorul,
încrederea şi perseverenţa cu oferta literară a lui
Adrian Buzdugan, dezmăţul absurdului care îl
aşteaptă în restul volumului îl va deruta şi enerva,
în cel mai bun caz.
Autorul propune un roman poliţist conceput,
din câte se pare cronologic, din cinci mircroromane
care, aparent, ar putea supravieţui şi independent:
Dragoste şi corcoduşe la Palermo (roman
periculos de absurd în două părţi), Fiica lui
Corcoduşă (roman mic, de continuare), Mecca
(al treilea roman cu Corcoduşi), Filiera durerii
(mic roman scris la ghici) şi Moscova nu crede
în gloanţe (roman alb). Acestea sunt încadrate de
o aşa-numită Dedicaţie americană – în care
scriitorul mărturiseşte căror iniţiale de nume ar dori
să le închine volumul şi, în acelaşi timp,
încearcă să îşi încălzească oarecum cititorul
pentru ceea ce va urma – şi o postfaţă
intitulată False prolegomene la Metafizica
Comisarului Corcoduşă, „un justiţiar
para-metamodern”... semnată de criticul

A.G. Secară cu empatie, cu haz, cu solidaritate şi cu
bucuria arheologului aflat în faţa unei descoperiri pentru
care a săpat o viaţă.
Cine este, de fapt, comisarul Corcoduşă? Adrian
Buzdugan nu se fereşte să ni-l prezinte direct, fără
menajamente, în vreo două-trei paragrafe, acolo unde
se impunea ca trăsăturile lui să fie aruncate pe masă,
ca nişte atuuri de netăgăduit: „un tip rece, calculat,
inteligent, iscusit, iste ţ,
descurcăreţ, calm, sobru,
ţintaş de elită, bine făcut, agil”
sau, în altă parte, „ateu,
excelent bucătar, viteaz,
călăre iscusit, visător şi având
o musculatură ieşită din
comun.” Apoi aflăm că „nu
era fitecine, el avea răbdarea,
determinarea şi figura unui
pescar de balene albe, era
înalt, generos, nebărbierit şi
puţin visător.” Generozitatea
scriitorului se opreşte însă aici. Pe adevăratul
Corcoduşă (fără a fi vreun zeu sau împărat al magiei
albe) îl descoperim prin acţiunile sale, care depăşesc
puterea de înţelegere a oricărui cititor disciplinat şi (nu
neapărat) conservator. Episoadele scurte - precum cel
în care eroul cumpără o chitara şi, pentru că habar nu
are să cânte la acesta, i-o dă primului trecător de pe
stradă şi îşi vede mai departe de drum – nu au alt rol
decât acela de a consolida tabloul absurd. Fără
simboluri inutile, fără detalii care să contureze un
scenariu concret (cu sensul de logic şi coerent).
Comisarul, care fumează continuu Mărăşeşti precum
ar scuipa coji de seminţe un Mărgelatu modern, pare
sa aibă o latură profund meditativă. Reţine tot felul de
vorbe de duh din greutatea cărora îşi face un crez, o
lege morală. Iată, de exemplu, sfatul preţios primit de
la un prieten: „Nu-ţi pierde capul, vei fi mai câştigat şi
mai plin de viaţă aşa!” Puţin mai târziu îşi va aminti de
vorbele lui Meduza, un alt vechi prieten care acum
locuia în celulele pentru celibatari din cadrul sistemului
penitenciar de stat: „Dacă nu acţionezi, nu acţionezi!”
La fel de adânc precum cugetarea filosofului bulgar:
„Ori ori, ori ori!” Nici fiica lui Corcoduşă nu stă departe
de astfel de replici memorabile, doar ca ea îl citează
pe tatăl său: „vorba lu’ tata: o amintire nu ţi-o poţi
aminti de două ori la fel.”

(continuare în pag. 16)

11

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

Revista Dunãrea de Jos - nr.154

Sculptorul Sergiu Dumitrescu împline şte, la 23
decembrie, 60 de ani de existenţă, o vârstă frumoasă a
maturităţii, de la cota căreia poate privi retrospectiv cu
reală mândrie la ceea ce a realizat până acum, dar şi pentru
a-şi făuri noi proiecte pentru ceea ce va urma. N ăscut în
familia regretatului medic veterinar Paul Dumitrescu,
afirmat şi rămas în cultura gălăţeană ca un reputat scriitor
satiric şi compozitor, artistul, încă din perioada când era
elev la Liceul „Vasile Alecsandri”, a frecventat atelierul
sculptorului Mihai Mihai, ca mai apoi, în 1977, s ă fie
admis la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, unde a studiat cu profesorii Vladimir
Predescu şi Marin Iliescu. După absolvire (1981), a revenit
la Galaţi, unde a lucrat ca metodist la Casa de Cultură a
Studenţilor, profesor în mai multe unităţi de învăţământ
preuniversitar, iar după 1990 a ocupat funcţiile de consilier
la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional şi manager al Centrului Cultural „Dunărea de
Jos”, instituţie pe care o conduce şi în prezent. Este
membru al U. A. P. R. din 1991. Din 1979 a început s ă
expună în cadrul manifestărilor colective ale Filialei Galaţi
a U. A. P. R. În toţi aceşti ani şi-a organizat mai multe
expoziţii personale la Galaţi (1986, 1987, 1989, 1993,
1995, 1998, 2001), Cuneo, Cissone, Italia (1995) şi a
participat la numeroase manifestări de profil cu caracter
naţional şi internaţional. S-a numărat printre artiştii care
în 1995 au pus bazele Grupului „Axa”, fiind prezent cu
lucrări în expoziţiile acestuia intitulate „Corpul uman”,
„Natura moartă altfel”, „Gest, idee, sacrificiu”, „Oglinda”,
„Fără titlu”, „Imposibila întoarcere”, „246”, „Agora act”,
„Echilibru” etc. A participat la Tabăra de sculptură în piatră
de la Piatra Neamţ (1983), Tabăra de sculptură în lemn de
la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi (1996) şi la ediţiile

din 1991, 1995, 1997 ale Taberei de sculptur ă în metal
de la Galaţi, pe care le-a şi coordonat. Pentru Galaţi a
realizat proiectul după care s-a construit în parcul din fa ţa
Casei de Cultură a Sindicatelor „Troiţa Sf. Sofia”, ridicată
în anul 2000 în amintirea Bisericii „Sfânta Sofia”,
demolată de autorităţile comuniste în 1963, ca şi lucrările
de artă monumentală „Veşmânt” (1991, Strada Brăilei, în
faţa blocului R-2), „Veghea” (1995) şi „Ieşirea în lumină”
(1997), ambele aflate în Parcul „Cloşca” (Valea Ţiglinei
I). A fost onorat cu distinc ţii precum: Premiul III la
expoziţia concurs de la Cissone, Italia (1995); Premiul
pentru talent şi ofensivă în arta plastică gălăţeană, acordat
de ziarul „Viaţa liberă” (1995), Premiul Municipiului
Galaţi (2012) etc. Lucrări ale sale se află în colecţii de
stat şi particulare din România, Anglia, Franţa, Italia,
Germania, Grecia, Belgia, S.U.A., Australia.
Înclinat spre expresionism, tendinţă vizibilă în unele
din lucrările sale („Îmblânzitorul de p ăcate”,
„Incertitudinea existenţei”, „Gulag”, „Trauma Ianus”), ca
şi în cele realizate din metal, Sergiu Dumitrescu a optat
mai mult pentru cultivarea formelor pure, în care
materialul sculptural (lemn, marmură, bronz) este şlefuit
sau polisat până la desăvârşire. Motive cu semnificaţii
biblice sau inspirate din mitologia greco-roman ă şi
egipteană stau la baza unor lucrări pe care artistul le-a
denumit „Supliciu”, „Înălţare”, „Arhanghel”, „Geneză”,
„Prometeu”, „Icar”, „Sibilă”, „Iris”, „Nimfă”, „Centaur”,
„Orion”, „Danaidă”, „Medeea”, „Dioscurii” ş.a. Ele sunt
admirabile metafore plastice ale existen ţei umane,
simboluri ale unor idei şi adevăruri etern umane. Se disting
prin eleganţa ritmurilor, armonia proporţiilor şi tehnica
execuţiei. Ca şi alţi confraţi, Sergiu Dumitrescu preferă
formele şi volumele sintetice, esenţializate, rigoarea
geometrică, un joc subtil al luminilor şi umbrelor, al
plinurilor şi golurilor. Linia sculpturilor sale este fluid ă,
imaginile sunt materializate printr-un superior dialog cu
spaţiul, într-o ordonare armonioas ă a suprafeţelor. Deşi
destinate interioarelor, lucr ărilor sale nu le lipseşte
monumentalitatea, putând fi transpuse la mari dimensiuni
şi amplasate în spaţii de for public. De apreciat la acest
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Veşmânt

sculptor este şi ingeniozitatea cu care foloseşte în aceeaşi
lucrare combina ţii de materiale diferite, unele
neconvenţionale, îmbinându-le armonios, f ăcându-le
purtătoarele unor mesaje profund umane. Seria lucr ărilor
inspirate de muzică şi de instrumentele muzicale, unele
foarte vechi, reţine de asemenea atenţia prin ineditul
formelor, prin delicateţea curbelor, dar mai ales prin felul
în care Sergiu Dumitrescu ştie să sugereze chiar ritmurile
şi vibraţia muzicii. Totodată, sculpturile din metal, destinate
spaţiului public, vorbesc despre un creator inventiv, care
găseşte soluţii adecvate armoniz ării şi convieţuirii
lucrărilor sale cu arhitectura şi ambianţa mediului în care
au fost amplasate. Cubul „Veşmânt”, o construcţie masivă,
de culoare albastră, care pare a creşte din inima pământului,
are în partea superioară o splendidă decoraţie, o adevărată
dantelărie metalică argintie. „Veghea” şi „Trecerea în
lumină” (Parcul „Cloşca”) sunt deosebite ca factur ă.
Ambele pornesc de la forme ce sugereaz ă corpul uman.
Dar în timp ce prima are o ţesătură metalică complexă, de
esenţă baroc-expresionistă, parcă evocând personaje din
filme S.F., în care hazardul pare să deţină locul primordial
în îmbinarea elementelor componente, a doua este o
alcătuire simplă. Barele metalice din partea de sus, ce
străpung sau numai ating stâlpul vertical de forma unei
siluete umane, articulate cu altele în formă de semicerc,
evocă siluete ale unor ambarcaţiuni sau rămăşiţe ale unor
nave naufragiate.
La cei 60 de ani pe care îi împline şte, Sergiu
Dumitrescu este un sculptor viguros, aflat în plenitudinea
forţelor creatoare, un spirit dinamic în via ţa culturală a
municipiului şi judeţului, un artist cu un discurs plastic
incitant, cu o remarcabilă experienţă de viaţă şi de creaţie.
La ceas aniversar, îi urăm multă sănătate, putere de muncă,
inspiraţie şi mari împliniri artistice.
La mulţi ani, domnule Sergiu Dumitrescu!

Rugăciunea inimii

Corneliu STOICA

Polymnia
Incertitudinea existentului
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Emoţia este domeniul în
care Ch. Darwin a eşuat.
Darwin considera că în
lumea modernă expresiile
emoţionale şi sentimentele
din spatele acestora ar fi
fenomene relicte. Ceva asemănător cu apendicele
cecal al tubului digestiv, deprecia emo ţia marele
biolog.
Celor ce defăimau emoţia li s-a asociat şi Oscar
Wilde. „Avantajul emoţiilor este că ne induc în
eroare, iar avantajul ştiinţei este că nu e
emoţională”.
În anii 1960 Darwin a fost violent contrazis de
un antropolog american, Paul Ekman, care a
descoperit că emoţiile sunt universale şi înnăscute.
Emoţiile nu sunt deci comportamente învăţate şi
transmise cultural.
Emoţiile sunt fundamentale în evolu ţia
societăţii umane. Societatea umană a apărut în urmă
cu peste şase milioane de ani şi a evoluat pe baza
inteligenţei sociale rezultate din diferenţierea şi
rafinarea emoţiilor (Massey D.).
Ceea ce ne-a făcut oameni este adiţionarea unei
judecăţi raţionale la baza emoţională preexistentă,
susţine Massey.
Emoţia reglează decizia şi prepară acţiunea.
Emoţia contribuie la proprietăţile fundamentale ale
creierului, anticipaţia, gestionarea ipotezelor şi
previziunile privind consecinţele acţiunilor pe care
individul şi le propune.
Wolfram Shultz de la Institutul de fiziologie de
la Fribourg a demonstrat în 1997 c ă neuronii
dopaminergici au capacitatea de a evalua o
recompensă, un eventual câştig. Rolul acestor
neuroni în mecanismul de luare a deciziilor, în
evaluarea lor a fost cercetat de H. Bergman de la
Ierusalim care a arătat că „dopamina atribuie o
valoare acţiunii”, în creierul nostru există doi
protagonişti - criticul şi actorul. Criticul sunt
structurile dopaminergice care prezic consecin ţele
unei opţiuni, evaluează alternativele şi motivează
acţiunea.
Actorul este cortexul prefrontal care alege
între evaluări, cât şi ganglionii cerebrali bazali care
selectează sarcinile motorii.
Cu cât acţiunea este mai banală, mai curentă,
cu atât rolul ganglionilor bazali este mai mare.
Deciziile sunt rezultatul unui amestec complex
de emoţii şi senzaţii. Regiunile corticale şi
subcorticale ventrale (cortex orbitofrontal,
neuronii dopaminergici, amigdala implicat ă în
emoţie şi hipocampul implicat în memorie
evaluează afectiv opţiunile). Regiunile dorsale ale

cortexului prefrontal şi ganglionii bazali controlează
cognitiv aceste evaluări şi selecţionează alternativele.
Conceptul de emo ţie este dificil de definit
(Lane R.).
Este o stare biologică particulară ce rezultă dintr-o
situaţie. Exprimarea acesteia comport ă modificări
fiziologice şi anumite răspunsuri motorii, mai ales
contracţii ale muşchilor feţei care permit expresii faciale.
Este o stare mentală dependentă de creier (structuri
implicate fiind hipotalamusul, amigdala şi cortexul
prefrontal) care semnalizează reacţiile corporale la
diferite evenimente senzoriale (Kolb B.).
„Emoţiile se manifestă în teatrul corpului,
sentimentele în cel al spiritului” susţine Antonio Damasio.
Nu este foarte clar raportul între modific ările
fiziologice şi resimţirea emoţiei. O leziune a măduvei
spinării scade capacitatea de a resimţi o emoţie; cu cât
leziunea medulară este situată mai cranial, amputarea
emoţională este mai importantă.
Unii susţin, că emoţia este răspunsul cognitiv
(cerebral) la o informaţie furnizată de către sistemul
nervos vegetativ (aşa numita teorie James-Lange).
Damasio susţine în cadrul unei teorii a aşa zisului
marker somatic, că „semnele de marcaj” ce rezultă din
emoţii ca şi sentimentele ghidează comportamentul şi
luarea de decizii de obicei la modul incon ştient
(Damasio A.).
Emoţia reuneşte răspunsuri vegetative, sentimente
subiective (de exemplu frică) şi gânduri în raport cu situaţia
care a creat emoţia.
Emoţiile au un caracter informaţional esenţial. Evoluţia
ne-a conferit capacitatea de a simţi şi exprima emoţiile,
cât şi capacitatea de a le recunoaşte la alţii. Şi alte animale
trăiesc emoţii similare cu ale noastre. Emoţiile elementare
sunt administrate de către sistemul limbic. Evoluţia
creierului mamiferelor a constat mai ales în extinderea
neocortexului în timp ce structurile limbice, vechi
filiogenetice, s-au modificat mult prea pu ţin.
Emoţiile sunt un factor al dinamicii sociale şi al
progresului individual.
Totul se bazează pe dozarea activităţii emoţionale.
Excesul basculează emoţia în patologic, frica generează
prin exces fobia şi atacul de panică.
Menirea emoţiilor este de a „proclama” la suprafa ţa
corpului pasiunile ce îl agită (Vincent J.D.), un „discurs al
cărnii”.
Emoţia îl vizează pe celălalt.
„Fiecare dintre noi este un fascicol de reciprocit ăţi
pentru care Celălalt există în calitate de complice sau de
revelator al secretelor noastre” afirmă romancierul Henry
James, subtil analist al sufletului omenesc. Fratele s ău
Wiliam este fondatorul psihologiei ştiinţifice.
Emoţiile ne servesc pentru a manipula, influen ţa sau
persecuta semenii indiferent dacă o vrem sau nu la modul
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conştient (Carter R.). Mecanismul de comunicare este
rapid şi economic.
Patologia cunoaşte şi aşa zisa alexitimie, incapacitatea
de a exprima emoţiile resimţite.
Emoţiile se exprimă prin diverse canale de
comunicaţie, în funcţie de specie. Pentru mamifere
mirosul are o importanţă majoră.
Urina unui şobolan supus unor şocuri electrice
provoacă crize de teroare la alţi şobolani atunci când vin
în contact cu aceasta (Vincent J.D.).
Importanţa parfumurilor în viaţa omului vizează
manipularea emoţiei la celălalt. Un rol important îl are
sunetul, de la ţipătul nearticulat la cuvânt.
La speciile animale diurne ce trăiesc în contact
apropiat un rol important îl au semnalele vizuale.
Expresia facială a emoţiilor are un rol important în
cazul câinelui, pisicii, calului. Vieţuitoarele cele mai
dotate mimic sunt însă maimuţele şi omul.
Aceste specii se deosebesc de alte mamifere prin
dispariţia botului sau a trufei şi apariţia nasului.
Anatomia complexă a feţei la aceste vieţuitoare ar fi
legată de regimul alimentar, mai exact de alimenta ţia
omnivoră (Dantzer R.).
Este vorba despre utilizarea în alt scop a unor structuri
preexistente, principiu pe care îl întâlnim şi în funcţionarea
sistemului nervos.
La Homo erectus inteligen ţa era de natur ă
prelingvistică, funcţiile cognitive de bază fiind mimetice,
constând din imitarea prin vocalizare, expresii faciale,
mişcări ale ochilor, postură şi gesturi.
Expresiile faciale aveau probabil un rol central în
comunicarea emoţiilor. De aici universalitatea exprimării
faciale a emoţiilor (Massey D.).
Importanţa mimicii în exprimarea emoţiilor a fost
evidenţiată încă în 1862 de către Duchenne de Boulogne
care vorbea despre „ortografia fizionomiei în mi şcare”.
Fiecărei emoţii îi corespunde contracţia unor muşchi
bine determinaţi, o unitate de acţiune, corespunzând unui
Facial Acting Coding System (FACS) (Ekman P.).
Scorul FACS se realizează prin 44 unităţi de acţiune
faciale, cele mai mici unităţi care pot fi anatomic distincte
şi vizual distinctibile.
Scorurile FACS sunt direct propor ţionale cu
intensitatea emoţiilor (Chelcea S.). Pe baza scorurilor
FACS a fost dovedită şi universalitatea expresiei şi a
recunoaşterii emoţiilor (Suzuki K.).
Există o concordanţă de 90% dintre FACS şi
identificarea subiectivă a emoţiilor (Vincent J.D.).
Se pare că activarea FACS declanşează şi răspunsuri
viscerale!
A mima emoţia duce la trăirea sa reală, cu corelativul
său visceral. Putem vorbi de vârfurile unui triunghi solidar,
activat simultan de către fiecare din partenerii tripleţi:
expresie-corp-psihic.
În acest mod putem înţelege rolul măştii în teatru sau
a ornamentării corporo-faciale a războinicului primitiv ce
merge la luptă.
Noi folosim expresiile faciale atât pentru a manifesta
emoţiile, cât şi pentru a le provoca. Acest feed-back, odat ă
înţeles, a fost utilizat şi ca mijloc de terapie, terapia
comportamentală.
Andre Malraux scrie în legătură cu arta Greciei antice:
„Când arta greacă, încă legată de Egipt, a descoperit surâsul

ea a descoperit totodată un nou echilibru al corpului”.
Mesajele sunt universale şi chiar trans-specifice.
Uneori câinele te simte mult mai bine decât propria
nevastă!
Există mijloace înnăscute de a-ţi manifesta emoţiile
şi mijloace înnăscute de a recepta corect emo ţiile altuia.
Femeile au o capacitate superioară de codificare a
diferitelor tipuri de emoţii. Femeile transmit mai exact
semnalele emoţiilor negative, pe când bărbaţii transmit
mai precis semnale ale emoţiilor pozitive (Chelcea S.).
Numărul emoţiile de bază, universal manifestate şi
universal recunoscute ar fi limitat, dup ă Ekman, la şase
tipuri:
1. bucuria, 2. surpriza, 3. frica
4. mânia, dezgustul, 5. tristeţea
6. interesul, ruşinea
Există emoţii care bradicardizează şi emoţii care
tahicardizează, emoţii ce scad fluxul sanghin cutanat
(păleşti) sau îl cresc (roşu de mânie sau ruşine). Emoţiile
capătă o dimensiune colectiv ă prin prezen ţa
corpului social.
Corpul social le confer ă specificitate prin
penetrabilitate.
Universale şi înnăscute, emoţiile sunt modulabile prin
civilizaţia umană, civilizaţie ce impune prin, „reguli de
prezentare”, tipul de expresie. Indivizi ce alc ătuiesc un grup
social alcătuiesc nodurile unei reţele ce mai are două
componente cu care intră în reacţie reţeaua neuronală şi
reţeaua genetică. Lizibilitatea mesajului este legată de
coerenţa triplei reţele. Suntem astfel parte a grupului şi
ostaticii civilizaţiei căreia îi aparţinem.
Putem aborda aceste consideraţii prin prisma unei
clasificări în emoţii elementare şi emoţii cognitive
mai elevate.
Capacitatea de a recunoaşte expresiile faciale ale
emoţiei este reglată de circuite speciale ale sistemului
nervos, în special limbic şi amigdală. Lezarea bilaterală a
amigdalei reduce capacitatea oamenilor de a depista emo ţii
negative (frică, furie).
Aristotel a emis, în materie de emoţii conceptul de
„aurea mediocritas”, aurita cale de mijloc, virtu ţile fiind
în esenţă media extremelor emoţionale. Este ceea ce
psihologii au denumit astăzi „inteligenţă emoţională”.
(Grewald D.).
Termenul de inteligenţă emoţională a fost oficial
introdus în 1990 de către P. Soiovey şi J. Mayer fiind
definit drept capacitatea de a-şi supraveghea propriile
sentimente cât şi sentimentele altora, de a le discrimina
şi a utiliza aceste informaţii pentru a-şi ghida gândirea şi
acţiunile.
În 1995 un jurnalist ştiinţific, Daniel Goleman,
lansează lucrarea „Emoţional Intelligence” care
beneficiază de un succes uriaş.
Este ogoirea celor cu Ql sc ăzut! Coeficientul
intelectual care măsura inteligenţa analitică nu mai
înseamnă că eşti condamnat la succes sau insucces pentru
a reuşi social, profesional, sentimental.
Era o reluare a conceptului de inteligenţă socială lansat
în 1930 de către psiho-metricianul Robert Thorndike.
Thorndike a sesizat fenomenul, dar nu a reu şit
să-l „vândă”.
Conceptul de inteligenţă emoţională este focalizat
asupra emoţiilor care joacă un rol în relaţiile sociale şi în
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viaţa personală.
Inteligenţa emoţională este o formă de inteligenţă
cuantificabilă care reflectă capacitatea de abstractizare,
de învăţare şi de adaptare la mediu. Este capacitatea de a
percepe emoţiile, de a utiliza emoţiile pentru a facilita
raţionamentul, capacitatea de a înţelege limbajul emoţiilor
şi capacitatea de a le gestiona (emoţii proprii şi emoţii
ale celorlalţi). Această capacitate variază. Seth Polak
(Wisconsin Madison University) a ar ătat scăderea
capacităţii de a discrimina emoţiile şi expresiile faciale.
Alice Isen (Corneli University) a arătat că inteligenţa
emoţională facilitează realizarea unor sarcini, buna
dispoziţie făcând ca indivizii să devină mai creativi.
Lisa Barett (Boston) a arătat că a fi capabil de a-ţi
percepe propria stare emoţională îţi creşte bunăstarea.
Inteligenţa emoţională ajută în gestionarea
relaţiilor amoroase.
Inteligenţa emoţională îl contrazice pe Platon ce
considera că emoţiile sunt obstacole în calea acţiunii
inteligente.
Antonio Damasio, neurolog de la Universitatea lowa,
SUA, vorbeşte în materie de emoţionalitate despre
markeri somatici. Aceşti markeri sunt mecanismele
emoţionale ce ne influenţează deciziile (conştient sau
inconştient) în funcţie de experienţa pe care am acumulato în trecut. Din 1985, Damasio a ar ătat că emoţiile au un
rol major în asumarea de decizii.
Pentru Homo Sapiens, specie socială, emoţiile au o
dublă utilitate. Senzaţiile interne şi modificările corporale
provocate de emoţii ghidează comportamentul, sunt cele
ce fac organismul să caute sau să evite anumite direcţii de
acţiune. Pe de altă parte, expresiile externe ale emo ţiilor
le oferă informaţii celorlalţi permiţând să înveţi din
experienţa altuia.
Învăţarea emoţională este o combinaţie dintre
informaţiile venite din mediu şi predispoziţia înnăscută
de a învăţa mai degrabă unele lucruri decât altele.
Emoţiile au elemente înnăscute şi elemente culturale.
Emoţiile, mai ales cele elementare, sunt prescrise în
creierul uman.
Copiii născuţi orbi au expresii faciale tipice
acestor emoţii.
Fiecare cultură are însă reguli proprii de exhibare a
emoţiilor ce definesc formele social acceptabile ale
acesteia.
Reacţiile emoţionale fiind fundamental aceleaşi, timp
de câteva milisecunde faciesul este identic dup ă care
intervin conştientizarea şi controlul.
Există şi „emoţii cu specific cultural” care se dezvoltă
doar dacă eşti expus la ele în propria ta cultură. Aceste
emoţii sunt tot adaptative, ar fi apărut pentru a îi ajuta pe
oameni să facă faţă cerinţelor particulare
ale culturii lor.
„Unii oameni nu s-ar fi îndrăgostit niciodată dacă nu
ar fi auzit de iubire” susţinea Rochefoucauld.
Deşi fiecare cultură are propriul său climat emoţional,
emoţiile constituie un „limbaj universal” (Evans D.).
Emoţiile aduc omenirea laolaltă, moştenirea noastră
emoţională comună fiind mai profundă decât diferenţele
culturale care ne separ ă. Repertoriul emoţional
cu caracter colectiv este rezultatul genealogiei
noastre comune.
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(urmare din pag. 11)
Pentru un pumn. De corcoduşe - Marius Grama
În aceeaşi notă de absurd se derulează pe toate
planurile acţiunea cărţii, deşi nimeni nu poate spune
că nu ar respecta structura unui roman poliţist.
Limbajul musteşte de clişee care provoacă hazul,
dar, în egală măsură, menţin tensiunea. Capitolele
(care au uneori doar două, trei fraze) se încheie
abrupt, cu intenţia vădită de a simula suspansul:
„Comisarul urmărea pe cineva.”, „Comisarul era
pregătit.”, „Comisarul era însă în gardă.” E drept,
uneori autorul preferă să facă băşcălie, în stil neaoş:
„Comisarul începu să lăcrimeze. Ceapa pentru
tagliatelle, bat-o vina!” Toată povestea fără poveste
este construită, în cel mai babilonian sens al
cuvântului, în jurul lui Corcoduşă, chiar dacă
evoluează în sânul mafiei italiene, pe câmpurile
minate din Afganistan sau în vreo cameră de hotel
din Sankt Petersburg. Până şi numele comisarului
capătă rezonanţă orientală, de exemplu, dacă apare
ortografiat „Corco Dusha” şi e pus în gura unui
dependent de Allah.
Pe măsură ce înaintăm în lectură putem remarca
faptul că şi autorul încearcă o apropiere tot mai
strânsă de cititor, pe care vrea să se asigure că l-a
convins. Aşa apar paranteze în care naratorul i se
adresează direct „(cititorii observă, bănuiesc, logica
perfectă a comisarului, silogismele de care uzează,
judecata limpede şi clară, propoziţiile, respectiv
frazele scurte şi la obiect, termenii acurai etc.)”.
Absurdul, parcă tot mai neîndestulat, este întărit
şi de replicile deseori lipsite de sens, care se traduc
(ajutate sau nu de notele de subsol) în limbajul codat
al vreunui clan mafiot – „limbajul lumii interlope de
pe vremea când pepenii n-aveau decât un sâmbure
mare-n mijloc”. Corcoduşă, pe care până şi autorul
se hotărăşte, până la urmă, să îl compare cu
neînfricatul Chuck Norris, lansează formule de agăţat
prin baruri, care sună mai degraba a insulte sau
ameninţări care, într-o logică (dar ce mai e logic?)
măcar majoritar, dacă nu unanim acceptată, ar putea
să pară declaraţii de dragoste. În aceeaşi notă, autorul
inventează unităţi de măsură, trasee rutiere, repere
literare şi, de ce să ne ferim s-o spunem, un mod
inedit de a scrie (evident, nu la propriu). Corcoduşă,
devenit pe parcursul lecturii adjectiv sau adverb
(când vorbim despre modul „corcoduşian” de a
percepe lucrurile), îl aşează pe Adrian Buzdugan în
poziţia extrem de confortabil ă a unui
Apollinaire, poet memorabil prin originalitatea
pictopoemelor sale.

(va urma)
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Octavian MIHALCEA

Mizând constant pe
adevărul spiritualizat, poeziile
lui Valentin Busuioc, din
volumul Oraşul văzut prin
oglindă (Tracus Arte,
Bucureşti, 2014), au un
accentuat fior narativ. Deşi sunt indicate destul
de clare localizări spaţio-temporale, evidentele
irizări simbolice fiinţează în apropierea
esenţelor. Detalierile vitaliste sunt dublate de
stări anunţând peceţi cu valoare terminală, sinteză
a „dimineţii” cu „seara”. Iată o relatare din
proximitatea crepusculului: „însă eu aud tot mai
greu şi văd totul prin ceaţă/ simt chiar că într-o zi
voi cheli/ pielea mi se va usca şi va deveni tot mai
albă/ aidoma acestei cârtiţe voi fi/ mă şi văd singur
peste ani şi ani/ aşteptând într-un ungher al
universului/ pe un birou anonim/ fără memorie şi
tot mai subţire/ mişcat când şi când de oftatul
vreunui înger/ de neclintit/ în aşteptarea/
cuvintelor”. Fundamentele acvatice, proprii
sufletului poetic, iau considerabile valori pe
verticală, ajungând până la infinitul oceanului
celest. Chiar şi acesta e marcat de „cuvântul
moarte”, imaginat aici într-o neaşteptată, benignă
metamorfoză: „însă cuvântul moarte tot mai era
la locul lui/ tremura din toate literele singur pe
pagină/ iar nouă ni s-a făcut milă şi i-am spus/ nuţi fie teamă te iubim/ atunci s-a ridicat timid în
genunchi apoi în picioare/ ca o armonică s-a
desfăcut/ şi după ce i-au dat aripi cu mare bucurie
s-a înălţat/ ne făcea semne să-l urmăm/ şi-abia
atunci pieliţa vieţii s-a dat la o parte/ am închis
ochii/ am văzut raiul ca şi cum am fi sub pământ/
am zărit râmele/ şi am plâns fără lacrimi de ne
tremurau cămăşile/ fiindcă ne bucuram că şi
râmele ajung în rai”. Câteodată, arealul oniric al
lui Valentin Busuioc ia valori cvasi-criogenizante,
peisaj alb, tăios, aflat sub livresca tutelă a lui
Esenin şi, cumva paradoxal, Trakl. Omniprezenţa
„uriaşei coli de scris” semnifică intensitatea
ritmului dificilelor încercări întru expansiunea
conştiinţei. Divinitatea înconjoară „linia vieţii”
misterios şi tăcut, subliniere pe care poetul o
realizează „cu palmele deschise spre cer”. „A duce
fluturii în grajd la culcare” poate reprezenta
alternativa salvatoare dintr-o circumstanţă
mundană unde „fumul atrage alţi şi alţi nori”.
Ideea călăuzitoare a „poemului acela”, inspirat de
„Dumnezeul poemului”, menţine atât de nuanţata
incandescenţă interioară. Citadinismul versurilor

lui Valentin Busuioc
presupune multiple sensuri
discret
stratificate.
Succesiunea imaginilor
vine să întâmpine
presimţiri inefabile. De
multe ori, rememorarea se
conjugă cu simbolurile
unui aparte flux panteist:
„mi-ai spus/ iubeşte şi tu
ceva/ poate un nor sau o
gâză ce se visează/ în
chihlimbarul cald dintre
sânii iubitei/ răspunsul
meu a fost să întind
mâna-n pârâu/ şi să scot un
peşte albastru/ tu te-ai
făcut că nu vezi/ ai închis ochii şi ai zâmbit/ apoi dintr-o
dată/ de parcă s-ar fi dat pagina zilei/ s-a făcut seară şi
ne-am despărţit/ la plecare i-am pus peştele-n braţe/ ca
într-o barcă ce pluteşte-n aval/ plină de lumânări aprinse/
cu fotografia celui înecat/ niciodată aflat”. Idealul „luminii
care trece prin lapte” sugerează inconfundabila tuşă art
nouveau, parcă într-o mereu redescoperită cheie
orientală: „doar pupila mai tresare uneori/ precum se
înfioară pieliţa lacului vara/ când fluturele muribund/
coboară cu sfială/ în gura tremurândă/ a bătrânului peşte”.
Simţim şi vigoarea suprarealităţii: „tsunami în direct/ pe
un pian luat de val/ păsări naufragiate/ atât de tăcute//
pentru întâia oară/ milioane de oameni/ se aud cum
respiră”. Persistă speranţa unei ulteriorităţi eliberatoare.
Sunt create inedite scenarii, având concluzionări din zona
acelei poetici care îşi revelează esenţa după minuţioase
introspectări. Sintagma „cerul oglindit în mormânt” poate
fiinţa, la nivelul corespondenţelor, într-o companie
ideatică ce s-ar preta abordării esoterice. Ne gândim la
dictonul Ceea ce este sus este şi ceea ce este jos, ceea ce
este jos este şi ceea ce este sus, hipercunoscută aserţiune
hermetică. Spectacolul cotidianului, aparent insignifiant,
e învestit, la o lectură axată asupra semnalmentelor
inefabilului poetic, cu nebănuite potenţe. Abordările
ironice sunt omniprezente, spre a contura imaginea unei
complexe atitudini lirice. Abil, Valentin Busuioc realizează
un construct vizând interferenţa palpabilului cu etericul.
Povestea liniei vieţii este urmată calm, fără încrâncenare,
chiar dacă periplul existenţial devine de multe ori
contondent: „la toate astea nu mai zic nimic/ beau din
ceaiul negru amar/ din saliva mea/ gustă şi buza mai tocită
a cărnii// mă duc la culcare/ călcând cu inima/ unde-i
carnea covorului mai rece/ mai tare”.
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MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI IMPLICAREA ACESTEIA ÎN EVENIMENTELE

Pr. Dr. Aurel Florin TUSCANU

DE LA 1 DECEMBRIE 1918 *
Mitropolitul
Moldovei,
PIMEN
GEORGESCU, într-un cuvânt al său adresat
Sfântului Sinod la 14 februarie 1934, când a fost
omagiat la aniversarea a 25 de ani de arhipăstorie
la Iaşi, a spus între altele: „că am servit Bisericii
şi Ţării un timp aşa îndelungat (50 de ani de
slujire, din care 34 de ani ca ierarh) nu este un
merit al meu, ci e un dar al lui Dumnezeu... Cel
mai însemnat timp al păstoririi mele îl socot pe
acela din marele război, când mi-a fost dat să
binecuvântez oştirea pe front, să îngrijim de
răniţii din spitale, de refugiaţi şi de soarta celor
jertfiţi pentru idealul naţional”.
Implicarea substanţială a mitropolitului
Moldovei în anii războiului pentru întregirea
neamului i-au atras mai târziu apelativul de
„Mitropolit al Războiului şi al întregirii
Neamului Românesc”, consemnat cu admiraţie
şi respect pentru faptele sale şi pe piatra funerară
ce-i acoperă mormântul.
La 15/28 august 1916, noaptea, s-a decretat
mobilizarea generală a Armatei Române.
Totalul unităţilor de infanterie, cavalerie şi
artilerie mobilizate a fost de 366 batalioane.
Efectivele mobilizate au fost de 833.601
persoane.
În afară de efectivul mobilizat se mai conta
pe încă 420.870 oameni disponibili, la nevoie.
Ca urmare, efectivul total mobilizat al ţării la 14/
27 august 1916 se ridica la 1.254.471 oameni,
adică 15% din populaţia totală, 32% dintre bărbaţi.
Precizăm că, în acelaşi timp au fost mobilizaţi
în total 252 preoţi repartizaţi pe unităţile
operative, conduşi, sub raport eclesiastic de un
protopop militar, CONSTANTIN NAZARIE,
(fost profesor la Seminarul Teologic „Sfântul
Gheorghe” – Roman), profesor la Facultatea de
Teologie Bucureşti, numit în această funcţie de
către Sfântul Sinod la 15 mai 1915.
Din cei 252 preoţi mobilizaţi, 135 erau
licenţiaţi în teologie, 10 erau absolvenţi ai
Facultăţii de Teologie, 70 aveau studii seminariale
complete (8 clase), 10 aveau doar 4 clase de
seminar ş.a.m.d.
Propunerea făcută de mitropolitul PIMEN în
şedinţa Sfântului Sinod s-a concretizat, la
mobilizarea din noaptea de 27/28 august 1916
(stil nou), în cifrele deja arătate şi într-o activitate
vie şi intensă a preoţilor aflaţi în tranşee.

Alături de ostaşi şi ofiţeri, mai presus de orice laudă,
îndeosebi în momentele de grea cumpănă; oprirea
ofensivei în Transilvania, înfrângerea de la TURTUCAIA,
luptele din trecătorile Carpaţilor, bătălia de pe Argeş şi
Neajlov, ocuparea Capitalei la 23 noiembrie/ 6 decembrie
1916, retragerea Armatei Române în contact cu inamicul
şi stabilizarea frontului pe SIRET la şfârşitul anului 1916.
Au urmat apoi campaniile din anii 1917, 1918 şi 1919,
în care „toţi preoţii din armată şi-au făcut din plin
datoria faţă de patrie şi de ostaşii lor, fiind unanim
apreciaţi de comandanţii armatei”.
Precizăm că pe toată durata campaniilor din anii 19161918, mitropolitul PIMEN al Moldovei se va adresa prin
scrisori pastorale preoţilor şi ostaşilor, îmbărbătându-i şi
îndemnându-i la săvârşirea datoriei lor.
La 20 august/ 2 septembrie 1916, deci la cinci zile de
la declanşarea ofensivei Armatei Române în Mitropolia
Moldovei, cu o vibrantă scrisoare pastorală în care, între
altele, arăta:
„În aceste vremuri mari, poporul păstoriei noastre
şi noi, conducătorii lui sufleteşti, să ne aducem aminte
că sfânta credinţă strămoşească... ne-a unit pe toţi la
un loc şi a întărit sufletul cu nădejdea şi braţul cu vitejie.
Şi dacă aşa s-a făcut în trecut, aşa se cade să se facă
şi acum. La muncă până la jertfă, fiecare dintre noi...
Până şi copiii să simtă însemnătatea acestor zile mari,
de care, în viaţa lor, să-şi aducă aminte”.
În continuare se adresa preoţilor militari zicând: „Să
mergeţi înainte cu Crucea în mână, căci oştirea e
creştină... îndemnând la luptă pe ostaşi şi de va fi nevoie
să moară împreună cu ei pentru lărgirea hotarelor şi
mărirea (măreţia n.n.) ţării”.
„Cei de la spitalele de răniţi şi trenurile de
ambulanţă, precum şi călugării şi călugăriţele de la
Crucea Roşie să însoţească pe ostaşii răniţi,
mângâindu-i şi explicându-le că rănile căpătate în
război rămân cele mai frumoase podoabe ale unui
ostaş viteaz”.
Într-o altă scrisoare pastorală din 21 februarie/ 6 martie
1917, mitropolitul PIMEN dădea deslegare pentru Postul
Mare, de a se mânca „orice bucate mai îndestulătoare şi
mai hrănitoare, până chiar şi carne, care să întărească
trupurile noastre, ferindu-le de boale şi făcându-le mai
puternice şi pentru muncă şi pentru luptă”.
Ca toţi semenii generaţiei sale, mitropolitul PIMEN
avea un simţ al istoriei deosebit, trăia prezentul cu
conştiinţa valorilor trecutului, iar viitorul îl prefigura în
dinamica acestor valori. O astfel de viziune – de altfel, de
sorginte europeană, validată de faptele individuale şi
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colective ale oamenilor, ale naţiunilor – a fost exprimată
nu o dată şi public. „Un popor care îşi uită trecutul său,
sau îl dispreţuieşte, slăbeşte temelia şi existenţa lui e
şubredă, iar zarea viitorului lui nu se vede decât în ceaţă
şi nesiguranţă”.
În acest context larg se înscrie şi iniţiativa sărbătoririi
la Iaşi, în ziua de 8/21 noiembrie 1918, a 325 de ani de la
începutul domniei lui MIHAI VITEAZUL (1593-1601),
domn creştin întregitor de neam şi ţară, a cărui „relicvă
sfântă” – craniul voievodului recuperat după decapitarea
pe Câmpia Turzii (1601) se afla atunci la Iaşi. Păstrat în
Sfântul Altar al Catedralei Mitropolitane (adus aici în
1916).
Nu a fost atunci o simplă comemorare, un parastas
anual, la care a participat şi Familia Regală. A fost o
sărbătoare simbol cu valoare de apotează a jertfelor
săvârşite în anii 1916-1918 de ostaşii noştri.
Cu acel prilej, Nicolae Iorga a publicat în revista
„Neamul Românesc” un amplu articol intitulat
„Pomenirea lui Mihai Viteazul”, în care arată că: „cu o
deosebită solemnitate, potrivită cu momentele mari pe
care le trăim şi de care trebuie să ne găsim vrednici,
s-a făcut pomenirea voievodului.... Lauri înconjoară
fruntea supt care a fulgerat gândul cutezător al Unirii
Neamului Românesc întreg sub buzduganul biruinţelor...
şi ne simţim mai tari ştiindu-l astfel pe el nevăzut
lângă noi”.
După oficierea slujbei parastasului a urmat Cuvântarea
Mitropolitului PIMEN în Catedrala Mitropolitană din Iaşi,
pe care a încheiat-o cu următoarele cuvinte:
„Având între noi capul lui Mihai Viteazul, îndemn şi
rog pe toţi ca în aceste vremuri mari să avem cu toţii
sus inimile, pregătiţi sufleteşte pentru ziua cea strălucită
a înfăptuirii României Mari, cum s-a gândit eroul... al
cărui nume îl sărbătoreşte astăzi toată
suflarea românească”.
Peste câteva zile avea să se împlinească acest mare vis
al românilor - Marea Unire la 18 noiembrie/1 decembrie
1918.
Mitropolitul Pimen a fost părtaş direct la această zi
istorică. Se afla la Bucuresti în Catedrala Mitropolitană,
după primirea triumfală a armatelor în capitală si a oficiat
serviciul religios, (Mitropolitul primat CONON Arămescu
Donici nu a putut participa fiind bolnav; iar la 01 ianuarie
1919 se va retrage din scaun), în prezenţa Regelui
Ferdinand şi a reginei Maria, a generalului Berthelot a
multor ofiţeri francezi şi englezi. Era o zi de duminică şi
acest lucru a sporit intensitatea trăirilor sufleteşti în faţa
acestui măreţ eveniment care se înfăptuia.
Cu acest prilej, mitropolitul PIMEN a alcătuit şi a citit
o rugăciune specială, ascultată de toată asistenţa
în genunchi.
Precizăm că în acea zi, după serviciul religios, în faţa
altarului Catedralei Mitropolitane din Bucureşti, Regele
Ferdinand a fost înălţat la demnitatea de Mareşal,
însemnele şi bastonul de Mareşal fiind înmânate de

generalul EREMIA GRIGORESCU (min. de război),
regele devine astfel primul mareşal al României.
Peste o săptămână, duminică 25 noiembrie /8
decembrie 1918, la Catedrala din Iaşi, mitropolitul Pimen
a ţinut o cuvântare emoţionantă despre Unirea tuturor
românilor„prin care întregul nostru NEAM păşeşte către
o viaţă nouă”.
„Măreţia şi strălucirea unor aşa zile se făuresc în
faţa popoarelor prin lupte şi prin jertfe izvorâte din
conştiinţa naţională, din care să iasă biruinţa pentru
dreptate şi adevăr. Aşa s-a petrecut cu noi...
Nu voi înceta a mulţumi lui Dumnezeu pentru
dreptatea ce a făcut neamului nostru...
Să socotim ca o pedeapsă dată de El prăbuşirea
statelor vecine, care ne-au asuprit şi ne-au sfâşiat ţara”.
„Şi dacă până acum, România era o ţară mică şi
mulţi din fiii ei erau sub stăpânire străină, acum devine
o ţară mare, cu noi aspiraţiuni şi noi îndatoriri”.
·Mitropolitul Pimen a avut iniţiativa ridicării
Mausoleului de la Mărăşeşti, ca un altar al jertfelor şi
biruinţei ostaşilor noştri. Sfinţirea locului s-a făcut în anul
1919, piatra de temelie a fost aşezată în 1923, iar sfinţirea
altarului şi a mausoleului în 1938.
Pe 12 noiembrie 1934, mitropolitul Pimen Georgescu
a trecut la cele veşnice, la vârsta de 81 de ani.
A fost înmormântat cu onoruri militare, fiind cavaler
al ordinului „COROANA ROMÂNIEI” în grad de Mare
Cruce, în satul său natal, PROVIŢA DE SUS,
judeţul Prahova.
La înmormântarea sa a vorbit în numele Sfântului Sinod,
dar şi în calitate de prieten, Episcopul LUCIAN
TRITEANU, al Romanului, care a subliniat câteva trăsături
esenţiale ale răposatului ierarh:
„Piatra cea mai scumpă în coroana însuşirilor sale
sufleteşti era sentimentul iubirii de neam. Ardent
convins al concepţiei de conlucrare armonică dintre
Biserică şi Stat, era pururea agitând între floarea liniei
de demarcaţie – între autonomia Bisericii şi puterea
Statului. În aparenţă aspru, în fond era bun, iertător şi
milostiv”.
Închei aceste gânduri legate de Marea Unire de
la 1 decembrie 1918 cu câteva rânduri din rugăciunea
compusă de mitropolitul Pimen cu acest prilej:
„Ajută-ne Doamne, ca dreptatea neamului nostru,
pentru care au luptat bătrânii noştri cu jertfe şi
suferinţe de veacuri şi acum s-a îndeplinit prin unirea
desăvârşită a tuturor fraţilor noştri într-o singură ţară,
România Mare să fie de veci.... şi aşa toţi fraţii într-un
STAT fiind, să ne bucurăm de darurile Tale şi să
proslăvim Numele Tău în veci. Amin”.
*Conferinţă susţinută de Pr. Dr. Aurel Florin TUSCANUprotopop de Roman, la Simpozionul organizat de Muzeul de
Istorie din Roman la 01 dec.2010
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Paul ABUCEAN

Ionuţ Caragea – Festina lente, editura eLiteratura, 2014
(ediţie bilingvă – română şi spaniolă)
Pe Ionuţ Caragea l-am
cunoscut (vorba vine!) în
localitatea sa natală, adică
Gugăl. Gugăl, cum se ştie,
e o uliţă a satului global.
Erau timpuri grele. Oamenii
începuseră
să
se
standardizeze. Se clonau
voluntar, chiar dacă „numai”
în suflet. Deveniseră simple
mecanisme. Deveniseră
nişte umbre. Oriunde
priveai, vedeai înregimentare
pasivă şi masivă. Chiar şi
arta începuse să devină
sinonimă cu găunoşenia. Şi
mi-am zis: musai să existe
un izvor de seninătate undeva, o Speranţă! Şi
nu mică mi-a fost bucuria - şi mirarea! - să
descopăr că oameni ca el încă există. Spiritul
încă nu a murit.
A scrie despre Ionuţ Caragea este, desigur,
o treabă utopică. Puţini dintre noi sunt definibili
- chiar şi la modul relativ - dar cine s-ar
încumeta să definească Poetul însuşi, cel care,
prin natura sa, e cea mai lunecoasă matrice de
referinţe şi metafore? Poezia e menită să sfideze
ordinea celor fizice, aşa că numai înotînd în
poemele sale îţi poţi face o idee cam cît de
vast este acest ocean dezancorat de la ţărmul
bătrînului Tomis. Iată deci nişte... (s)tropi
caracteristici: „aş fi vrut ca Dumnezeu să fie
măcar o dată om / şi să petreacă ceva timp şi
cu mine / să ne întâlnim într-o bună zi pe stradă
/ el să mă bată cu palma pe umăr / ce faci
prietene?” (Colecţionarul poemelor de unică
folosinţă); „oamenii pe care i-am întîlnit o dată
în viaţă / aduc pe undeva cu Dumnezeu / îmi
lipsesc îmbrăţişările lor / strîngerile de mînă /
dar mai ales privirile…” (ibidem); „în mansarda
inimii mele oamenii / se-nghesuie şi se iubesc”
(Ceai verde cu aromă de nemurire); în fine,
puţin cîte puţin devine clar că el, Caragea, e
propulsat de o candoare miraculos conservată,
candoare care-i permite să mântuie prin verb
tot ce se poate încă mântui în teritoriul

cotidianului.
Antologia de faţă îi va
decepţiona profund pe cei care
caută în poezie o fugă
spectaculoasă din realitate. Nu
există în ea revelaţii instantanee,
nici terapii intensive, nici
proprietăţi curative, nici autostrăzi
spre împărăţia cerului. Caragea ne
livrează „numai” cele care sunt
omeneşte contractabile, şi o face
cu onestitate completă. Nu numai
că nu ne anesteziază contra
realităţii, dar ne obligă, la tot pasul,
s-o redefinim, s-o simţim şi s-o
gîndim din unghiuri noi, perfect
originale. Cei săraci cu duhul se
vor simţi trădaţi în poezia sa. Vor fi nevoiţi să se
întoarcă în sălile unde, măcar o oară pe săptămână
se învaţă, hipnotic şi convulsiv, deliranta „vorbire în
limbi”. Limba în care ne vorbeşte Caragea este o
limbă arhaică, arhetipală, chiar dacă încă inteligibilă:
limba solidarităţii umane. El are intuiţia fatidică (în
toate sensurile) a faptului că numai dedicîndu-ne viaţa
semenilor noştri putem accede la „divinitate”. În
această limbă arhetipală devin exprimabile ecuaţii
ontice de prim ordin, cum ar fi „Eu = vecinul lui
Dumnezeu” (Rilke), „Eu = multitudini” (Whitman), şi
„Eu = radical din Dumnezeu” (ori expresia echivalentă
„Eu la pătrat = Dumnezeu”) (Caragea).
Ionuţ Caragea nu se lasă sedus, nici intimidat, de
tendinţe şi curente. Pe cînd la patul agonic al poeziei
româneşti par a-şi disputa colacii două grupări
lexicalmente distincte, dar cu platformă politică şi grad
de virulenţă similare - una coprocultistă, a celor care
văd în poezie un simplu laxativ, un simplu debuşeu
al puseurilor lor exocrine, şi cealaltă didacticistă, a
celor care fac din poezie un amvon al diseminării
egolatrelor lor halucinaţii, Ionuţ Caragea ne propune
ceva nou şi vechi de cînd lumea: o abordare
generoasă, altruistă. Imun la contagierea partinică, el
urmează un singur edict: cel al propriei conştiinţe şi
sensibilităţi. Unul dintre ultimii reprezentanţi, în această
eră arhi-orwelliană, ai unei specii virtual dispărute:
Omul Liber. Iată deci un poet care în niciun moment
nu ne amăgeşte că ar deţine răspunsuri. El ne zice, în
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lumii singur va rămâne...
De aceea îl citesc şi recitesc pe Ionuţ Caragea.
Ştim că „s-a născut pe Google”, dar, spre diferenţă
de cei care, venind de nicăieri, probabil tot acolo se
vor întoarce, el îşi trage seva din stră-adâncuri, din
însăşi tâmpla marelui Burebista: „Tu, Sfinte Laurenţiu,
nu vei afla vreodată / De sora ta bătrână ce curge-n
răsărituri, / Dar vei cunoaşte dacul cu faţa sa brăzdată
/ Şi ochii săi albaştri, lipsiţi de licărituri.” (Tu, Sfinte
Laurenţiu)
Şi, dintre câţi s-au născut şi s-or mai naşte încă în
tristul „sat global”, puţini, tot mai puţini vor avea gloria
de a muri în sfânta noastră limbă...

fotografii de Alina Maria

esenţă: „Haideţi, dragi prieteni, să căutăm împreună!”
Şi ce altceva, dacă nu o perpetuă şi febrilă căutare,
este Poezia, autentica poezie? Pentru aceste motive,
emblematic îmi pare poemul său „Ceva din mine caută
ceva”, care, cu necesara clauză a provizoratului, ar
putea constitui, în stagiul curent, un eventual manifest
de artă poetică al său: „Ceva din mine caută o secundă,
ceva caută/ un minut,/ Ceva caută o oră, ceva caută
o zi, ceva caută o lună,/ Ceva caută un an, ceva caută
o viaţă,/ Ceva caută mereu ceva.”
Un adevăr esenţial se desprinde, inevitabil, din
ansamblul hermeneuticii caragiene: nu destinaţia
contează, ci voiajul în sine. Fiecăruia dintre noi îi
este rezervată o Itacă a sa, ideea însă - şi aci intervine
misia poetului - este să facem periplul cât mai fascinant
şi durabil. Poate niciunde nu este mai pregnantă
această filozofie ca în „Poemul meu ca un tren”
(„poemul meu ca un tren pe firul epic / metaforepilde şi cuvinte curioase / cu locuri la geam”), unde,
dezlănţuit pe infinite şine lirice, poemul-tren, al cărui
traseu include fiecare gară imaginabilă a universului
şi al cărui motiv de a fi este fiecare pasager imaginabil,
pare a inhala zare după zare după zare.
Odiseea propusă de Caragea este compatibilă cu
cea sugerată de Borges („Şi precum Itaca / şi arta e,
de veşnică verdeaţă, nu minuni” - Jorge Luis Borges,
Arte Poetica). Totuşi, Caragea deplasează semnificativ
centrul de greutate spre continuarea dârză a explorării
şi spre vocaţia comunitară a artistului, cam în genul
cum o face, pe cale muzicală, un Lluis Llach: „drum
bun luptătorilor / dacă rămîn credincioşi neamului
lor / catargul corabiei lor / zeul vînturilor să-l
norocească / şi chiar cu toată truda şi chiar cu tot
chinul / plin de amor fie-le sufletul / spre doruri
străvechi calea să-şi afle / plină de aventură / plină de
cunoaştere.” (Lluis Llach, Viatge a Itaca, pe un text
de Kavafis)
„Numai poetul ştie cîtă singurătate şi cîtă tristeţe /
este în casa cuvintelor sale” (Casa cuvintelor) şopteşte, misterios şi poate profetic, Poetul. Totuşi,
poate ştim şi noi, cei care alături de el vâslim spre
Itaca, ce furtuni şi ce încercări ne aşteaptă. Ştim prea
bine ce înseamnă, în anul de graţie 2012, a compune
poezie în limba română. Ori în oricare alta dintre
limbile vulnerabile. Cînd existenţa însăşi a lutului din
care-ţi plămădeşti adăpostul este ameninţată, puţine
lucruri mai rămîn în jur, afară de tristeţe. Şi, pe măsură
ce cancerul globalist avansează, Speranţa se trage
îndărăt, bătută şi înlăcrimată. Tristă, peste măsură
de tristă şi pustie va fi Casa Sufletului când gândul
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(II)
„Nu ştiu nimic”, era
declaraţia pe care avea
să o repete la nesfârşit
Boris Casian, chiar şi
atunci când judecătorul
de la instanţa de fond
i-a acordat ultimul
cuvânt la finalul dezbaterilor, mai mult spre a
aduce la îndeplinire o procedură prevăzută de
lege decât pentru a afla oarece chestii demne
de luat în seamă la stabilirea adevărului judiciar.
Pentru avocatul Calistrat Nestor, declaraţia a
constituit un motiv de a atrage aten ţia
judecătorilor pentru a constata că există o
diferenţă între a nu şti şi a nu recunoaşte sau
a nu mărturisi ceva şi, prin aceasta, de a-l
încuraja pe inculpat că nu se poate trece
oricum peste anumite lucruri.
Procurorul criminalist Stancu Florian şi
inspectorul principal Anatol Prăjescu au făcut
tot ce le-a stat în putinţă, mai întâi pentru a
sparge îndărătnicia lipsită de noimă a
presupusului criminal, apoi, încercarea lor
epuizându-se fără vreun rezultat, stăruind cu
îndârjire să-i dovedească vinovăţia, care,
oricum, era evidentă pentru oricine se
considera ca având o judecată normală.
Tipul era recidivist în ale omorului, ucidea
cu sânge rece când era deranjat în anumite
încredinţări personale având legătură cu viaţa
lui intimă, mai exact, cu acea zonă privind
aptitudinile sexuale (fireşte că se făceau
trimiteri consistente la cazul precedent vizând
uciderea soţiei şi a presupusului ei amant). În
plus, erau suficiente mărturii despre relaţia
amoroasă cu Hermina Bideanca, legătură
necontestată de suspect, se cunoştea, de
asemenea, intenţia defunctului Voicu Jilăveanu
de a-i separa pe cei doi îndrăgostiţi, termen
impropriu în opinia menajerei, profesoară de
limbi moderne, pe vremuri, pensionară silită
de recesiunea economică să accepte o
asemenea slujbă. Însă, pe Anatol Prăjescu îl
interesa mai mult prima parte a declaraţiei,
anume aceea în care se arăta că Boris Casian
şi Hermina Bideanu au folosit de nenumărate

ori dormitorul lui Voicu Jilăveanu, se înţelege – în
absenţa acestuia, şi că madama, în principal, era foarte
preocupată de ce va urma după ce patronul îl va
expedia pe Boris în baltă să se lupte din nou cu ţânţarii
şi cu braconierii. A doua parte a relatării fostei
profesoare de limbi moderne, referitoare la sentimentele
sau instinctele celor doi protagonişti ai întâlnirilor
carnale, nu valora nici doi bani în calculele inspectorului
principal. Aici i s-a părut avocatului Nestor că ar fi o
bună ocazie de a face o breşă în ţesătura acuzării, dar,
aşa cum el însuşi a apreciat mai târziu, a fost numai o
părere. Şi asta pentru că niciun judecător nu a admis
că, nefiind vorba de sentimente, prin urmare de o
anume afecţiune ci doar de instincte, cum s-a şi spus –
stări senzuale, inculpatul nu ar fi avut motiv să-i ucidă
pe cei doi, lipsind din ecuaţie mobilul crimei.
În continuare, menajera a justificat tăinuirea celor
aflate în mod direct, prin propriile simţuri (printre altele,
i-a surprins în plină desfăşurare a actelor sexuale, din
neglijenţa lor, că nu au informat-o la timp să vină mai
târziu pentru obligaţiile ei de jupâneasă), dintr-un calcul
considerat corect de acuzare, anume acela de a-şi
păstra locul de muncă. Fosta profesoară ştia precis că
după Boris, în patul Herminei venea patronul, locul şi
momentul fiind ideale pentru convertirea convingerilor
şi năzuinţelor. În acelaşi timp, menajera era convinsă
că Voicu Jilăveanu avea să afle tărăşenia din altă parte,
aşa cum se întâmplă în toate cazurile de acest gen.
„Aşadar, onorată instanţă,” perora procurorul stăpân
pe situaţie, „...avem aici un fapt indubitabil, recunoscut
chiar şi de inculpatul care nu i-a mărturisit crima: a
existat o relaţie intimă vinovată. Iubita patronului,
prietenă, concubină, numiţi-o cum vreţi, ea însăşi
victimă, se culca, frecvent, cu asasinul.” „Era o
somnoroasă,” veni prompt observaţia din public şi astfel
solemnitatea şedinei de judecată s-a năruit. A fost
chemat jandarmul să investigheze situaţia, să-l identifice
pe insolent, şi s-a cerut avocatului să explice dacă are
vreo implicare în incident, a fost evacuată sala.
Au ieşit cu toţii câţi erau, cu o grabă semănând a
îmbulzeală, înţeleasă doar prin incapacitatea unora de
a-şi înfrâna meteahna tabagismului, ori dependenţa de
cafea, alcool şi celelalte. Bistrourile din vecinătatea
Palatului Justiţiei, ca o corolă infamă a acelui spaţiu
auster, s-au umplut până la refuz de prezenţa lor
însetată şi flămândă, vacarmul iscat instantaneu fiind
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crimei. Elementul care, în opinia domnului avocat al
apărării, citez: lipseşte din ecuaţie, am încheiat citatul.”
În continuare procurorul a expus în termeni categorici
desfăşurarea secvenţei finale şi, totodată, esenţiale a
actului criminal. Boris Casian şi Hermina Bideanca,
orbiţi de instinctele bestiale, l-au atras într-un a şa-zis
ménage a trois pe Voicu Jilăvean. Omul, prudent
deoarece îi ajunseseră la urechi oribilele zvonuri, a
căutat să înţeleagă până unde putea să ajungă ticăloşia
omenească. Numai că un asemenea demers presupune
o anumită rezistenţă pe care Jilăvean, din nefericire,
n-a avut-o. Un pas greşit, un cuvânt rostit ca o picătură
de otravă şi criminalul a trecut la săvârşirea primului
omor: victima – Voicu Jilăvean, cauza morţii –
secţionarea gâtului cu instrument tăietor-înţepător,
determinând leziuni care interesează musculatura,
cartilagiile laringelui, o porţiune a traheii, secţionarea
carotidei şi a venelor jugulare. A fost o scenă de spaimă
teribilă, Hermina trecând printr-o profundă tulburarea
de conversie (o criză de isterie, în limbaj vetust), ceea
ce l-a pus pe gânduri pe făptaş. Judecata lui
înfierbântată i-a semnalat doar atât: exista un martor.
şi, consecinţa se ştie: al doilea omor, cauza fiind
asemănătoare celui dintâi. „Iată, domnilor, ecuaţia
completă a crimei, conţinând, desigur şi mobilul.”
Tuturor li se părea că lucrurile sunt limpezi ca lumina
zilei, încât mulţi nici n-au mai aşteptat pledoaria apărării,
părăsind sala de judecată ca şi când ar fi evitat în ultima
clipă un supliciu.
(Va urma)

Florin Doru Crihană - Elicea

dominat de o singură idee: Boris Casian era tare şi nu
se dezminţea. „Credea vreun idiot,” se îmburica unul
cu halba în mână, „...că va lăsa tipul să-i scape o aşa
bunăciune? Vă spun drept, sunt braconier şi am avut
unele dificultăţi cu el. Într-o seară, la Simon evreul îi
zic: Măi, nea Boris, ce naiba bre... sunt şi eu om de
caracter. La care îmi răspunde: Merge. Şi ne punem
pe alea. Simon, atent la tot ce mişcă în cârciumă, ne
invită în separeu, să fie discreţie şi o trimite pe Talida,
nevastă-sa cu icre negre şi şampanie. Boris cică: Las-o
dracului de apă chioară şi adu mai bine nişte
Stolicinaia. Pleacă evreica să-i aducă băutura şi Boris
mă trimite să-l ţin de vorbă pe Simon, să-i împuiez
capul cu baliverne, să-i propun afaceri seducătoare,
să-i achit consumaţia, să fac orice întrucât el avea treabă
cu Talida şi nu voia să fie deranjat. Aşa am făcut şi din
seara aia am pescuit fără probleme la zăton. Şi tot din
seara aia, Talida şi-a făcut program de întâlniri cu Boris.
E tare tipul, ce mai.”
Apoi s-a răspândit vestea că s-au reluat dezbaterile
în sala de judecată şi toate cârciumile s-au golit.
Procurorul îşi reluase expunerea crimelor săvârşite de
Boris Casian, punctând că inculpatul avea o fixaţie: ori
de câte ori partenera de sex întreţinea legături şi cu un
alt bărbat, recurgea la cele mai radicale atitudini. Şi
iarăşi se dezgropa din necropola uitării asasinatul săvârşit
asupra soţiei şi a amantului ei, a presupusului amant,
deoarece, după consumarea faptelor, s-au ivit mărturii
potrivit cărora fosta nevastă (pentru că acum nu mai
era în fiinţă) ar fi întruchipat fidelitatea perfect ă, iar
bărbatului ucis mişeleşte în piaţa centrală a oraşului nu
i se putea pune în seamă o relaţie incorectă cu o femeie
care, s-a dovedit cu acte în regulă, îi era rudă de gradul
al patrulea.
Cu toate acestea, Boris Casian, caracterizat din toate
punctele de vedere (psihologic, sociopsihologic şi etc.)
ca fiind lipsit de orice sentiment uman, vulgar, needucat
(a rămas orfan de ambii părinţi pe când avea doar
cinci ani), nesociabil, violent şi, mai presus de orice,
recidivist, se încăpăţâna să nege săvârşirea oribilei
fapte, în ciuda evidenţei reliefate cu dibăcie de acuzare.
Şi nu a fost prea greu pentru procuror ca, sprijinit de
inspectorul principal, să demonstreze vinovăţia lui Boris
atâta timp cât toţi braconierii din Brateş, Ghimia, din
zătoane şi de la Dunăre, inclusiv şi mai ales cel cu
halba de bere şi cu povestea despre Talida, au confirmat
că de cum a păşit în casa lui Voicu Jilăvean a şi pus
ochii pe Hermina. Nu se sinchiseau de nimeni şi de
nimic, o făceau pe unde apucau, ba mai mult, unii se
jurau că l-ar fi auzit pe nemernic spunând că avea
boală să o facă şi de faţă cu Voicu.
„Aşadar, onorată instanţă, am ajuns şi la mobilul
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PERSONAJELE: MARLENE, JULIANE - sora vitregă a Marlenei, FRANZ - iubitul Marlenei, FRIDA, DOI
MEDICI, O FEMEIE TÂNĂRĂ, LENIN, UN AGENT STASI.
SCENA I
MARLENE, JULIANE
DECOR: O masă din lemn pe mijloc, un scaun în
stânga ei. În spate, un dulap de haine, un pat. Pe
masă, o scrumieră, un sfeşnic, alte câteva obiecte. O
uşă mai mare în dreapta, o uşă în stânga, o fereastră
în spate. Pe fundal se aude melodia Bella ciao, în
limba germană. Lumină difuză.
MARLENE: Astăzi nu am chef de lucru. Sunt o pisică
(face gesturi de felină), nu pot să suport dimineţile
astea pline de elan.
JULIANE: Suntem o lume împărţită între psihanalişti
şi nebuni.
MARLENE: Nu suport dezordinea asta, sora mea, toţi
ştiu asta. Nimeni nu mă ia în seamă. Ia uite! Rochii
peste tot, ciorapi, cutii de cremă, ciocane, truse de
machiaj… (arată în jur ca şi cum toate astea ar exista)
Sunteţi imposibile!
JULIANE: Cupidon şi-a pierdut o aripă…(pauză de
câteva secunde) vai…
MARLENE: Aş pleca undeva la mare, nu mai suport
anotimpurile astea triste… te rog să îmi dai dreptate…
JULIANE: Mă strâng hainele astea…
MARLENE(râde): Superb…(râs nestăpânit) superb
palton. (arată spre Juliane) Cine ţi l-a luat… de unde
l-ai cumpărat, draga mea?
JULIANE: De la Wertheim.
MARLENE(urmând un traseu imaginar cu degetul
pe masă): Da, ce nenorocire. Nu pot ajunge acolo.
JULIANE: Nu poţi ajunge acolo. (agresivă) În ţară
este penurie de motorină.
MARLENE(acelaşi joc): …de scule, de terapeuţi…
JULIANE(arătând spre sală): …de instalatori…
MARLENE(cu mâinile la tâmple, pierdută):
tanchişti…
JULIANE: neveste, cremă de ghete, regine…
MARLENE: Stai, Juliane! Te iubesc!

Afară, preţ de câteva clipe, se aude trecând un tramvai.
Muzica se opreşte. Femeile stau liniştite o vreme.
Marlene se aşează obosită pe scaun, Juliane continuă
să străbată scena. Intră Franz.
FRANZ: Bună ziua, dragele mele!
MARLENE: O, ce nebunie! De când nu ai mai trecut
pe aici!
FRANZ: Pe aici, pe aici… Marlene, tovarăşa ministru
trebuie să ajungă la coafor, soţia altui ministru caută o
pereche de pantofi roşii… Simt că mă sufoc!
MARLENE: Franz, nu mă mai iubeşti…
FRANZ: Greşesti, greşeşti, Marlene! Uite, trebuie să
plec! (arată spre Juliane) Ce luminoasă este scumpa
ta surioară… O să obţin o săptămână de concediu şi
atunci…(iese)
MARLENE(sieşi): Scumpa mea surioară… (iese în
grabă după el) Fraaanz…
Se aud zgomote înfundate şi răcnetul sfâşietor al unui
bărbat. Marlene intră pe uşa din dreapta. Juliane e
impasibilă.
MARLENE: Mă întreb… Nu aş putea pleca de aici?
Pe o plajă însorită…ştii? Aici iernile sunt groaznice.
Juliane, îmbrăţişează-mă. (în acest timp fixează un
punct din faţa sa) Cum aş putea cunoaşte oamenii?
Cum? Tu, eşti ca o statuie, mă sufoci cu greutatea ta.
Pauză.
MARLENE: Atât timp cât soarele nu a apus…(crispată)
Juliane, simt că mă îmbolnăvesc. Caută-mi un doctor
bun…
JULIANE (mirată): Un doctor bun? Pentru ce?
MARLENE: Nu contează… un doctor de inimă, soro!
(absentă) Dar când soarele va apune… (pentru sine)
Furia se va dezlănţui. Suntem oamenii cavernelor?
Pentru cine planează Sputnik în spaţiu? (ţipând) O,
lume coruptă!

Juliane se plimbă nepăsătoare pe scenă.
MARLENE: Câteodată mă întreb…

Marlene îşi şterge mâinile de pulpe, ca şi cum ar fi
murdare. Se aude o ambulanţă.
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MARLENE: Uite o ambulanţă care aleargă pe
străzi!(arată cu arătătorul propria tâmplă) Toţi au
înnebunit. Nu îndrăzni să întrebi!
JULIANE: Şi eu mă simt murdară. (se apropie stângaci
de Marlene) Am o poftă nebună să beau. Să îmi beau
minţile şi să mă împreunez ca o iapă.
Juliane se îndreaptă decisă spre masă, ia de acolo o
trusă de machiaj. Marlene râde şi se aşează pe scaun.
JULIANE: Totul e abscons. (o îndepărtează de pe
scaun, se aşează, îşi reface machiajul) Mama…
MARLENE: Ce mai făcea maică-ta?
JULIANE(cu emfază): Îmi dădea oarece sfaturi… ştii
şi tu… am iubit-o, dar nu m-a înţeles niciodată…
MARLENE (o întrerupe brutal): Pentru că toţi suntem
corupţi. Şi nu există o filosofie a corupţiei. Toate
filosofiile sunt ale corupţiei. Toate. Măcar religiile au
scăpat.
JULIANE: Aş fi putut să devin star de cinema.
MARLENE (nu se adresează Julianei): Au scăpat…
Nu ştiu, nu ştiu dacă a scăpat cineva. (Juliane aşează
trusa pe masă, se ridică de pe scaun şi se plimbă pe
scenă) Un doctor mi-ar extirpa angoasele, mi-ar reda
bucuria de a trăi.
JULIANE: Marlene, vino cu mine…(Marlene e
indiferentă) Ne-am distra, ne-am duce duminicile la
mare, ţi-aş citi din cărţi, Tolstoi, Gorki. Să lăsăm
Berlinul! Ne-am iubi ca două nebune. Nu, nu dragoste
carnală. Mă înţelegi? Înţelegi, tu, asta? Două prietene,
mai mult decât surori. Mi-ai pieptăna părul în fiecare
dimineaţă. Mi-ai spăla faţa cu apă de trandafiri, am sta
tolănite toată ziua în pat şi am asculta Rahmaninov.
Vino! (aprinde o ţigară) Nu e mult de aici până la
ţară. Ah, libertatea. Bonomia. Candoarea ei. Nu aş
putea trăi fără tine. Mă înţelegi? Nu, este exclus. Sunt
sătulă de hormonii masculini. Te vreau lângă mine.
Bărbaţilor le miros şosetele, dar tu eşti aşa de dulce.
MARLENE (acelaşi joc): Ceasul e aproape patru
dimineaţa.
Pauză. Apoi, se aude un pendul bătând de patru ori.
MARLENE: Cred că trebuie să te culci. Nimic mai
mult. Nu mai citi. (îşi apasă pieptul ca o cardiacă)
Somnul şi nesomnul nu mă pot speria. (Juliane o
priveşte întrebătoare) Simt un tremur aici… (arată
inima) Conducerea ne ascunde totul.
JULIANE: Crezi?
MARLENE: Of, nu mă crezi niciodată.(se plimbă
amândouă în sensuri diferite, întâlnindu-se la mijlocul
scenei) Hai să fumăm o ţigară! (Juliane tocmai stinge
ţigara) Nu am nevoie de cuvinte, de multe ori mă
dezbracă, mă lasă goală. Acoperă-mi goliciunea cu
sărutări! Eşti o năpastă!

JULIANE: Nu ştiu, îmi pui prea multe întrebări. Şi
paşii dorm. Iat tu, tu… nu vrei să vii cu mine. Vino!
MARLENE(patetică): Am bărbaţi care mă duc pe
Coasta de Azur, iahturi, şampanie, viaţă adevărată. Nu
fi prostuţă! (se opresc amândouă, la distanţă mică
una de alta) Ai un vis idiot. Să stau aici şi să ce? Eşti
copilă, Juliane. N-ai să mă duci tu de nas. Sunt o damă
cochetă. Înţelegi? Nu, nu înţelegi nimic. (se duce la
dulap şi scoate o superbă haină de blană, pe care o
îmbracă cu mişcări lascive) Ce ne oferă societatea?
Şpriţ. Realitatea este diluată într-un şpriţ amar. Lua-lar naiba… (Juliane dă să plângă, Marlene începe să
râdă în hohote, prefăcută) Ne ascundem după ideea
de Dumnezeu, de politică, de bunătate, de bun-simţ.
Ne ascundem... Încercăm să zâmbim la fiecare colţ de
stradă, deşi scrâşnim din dinţi. Încercăm să salvăm
aparenţele şi ne pierdem pe noi înşine. Stăm într-o
gară şi ne uităm după trenul pe care oricum îl pierdem
implacabil. Fiecare stă singur în gara lui. Pe peronul
lui. Cu valiza lui scâlciată lângă el. În care îşi cară
dezamăgirile şi visele. Mai ales visele.
Frida intră pe uşiţa din stânga, următoarele replici
se joacă foarte repede.
FRIDA: Eva Braun este însărcinată!
MARLENE: Eva Braun este însărcinată!
JULIANE: Eva Braun este grea!
FRIDA: Ce fac doamnele mele aici? Ceva noutăţi?
MARLENE: Ah, nimic nou, simt un gol în stomac de
când bărbaţii au dispărut din această lume?
FRIDA: Au dispărut?
MARLENE: Nu fi prostuţă! Nici nu au existat vreodată!
Lumina se stinge brusc, cu un zgomot sec. Se aprind
două reflectoare în spatele ultimelor rânduri de
spectatori. Între reflectoare, doi medici, pregătiţi de
operaţie, aduc o targă cu roţi pe care se află întinsă
o femeie tânără, înfăşurată în fâşii de plastic, care
lasă la vedere şi mici bucăţi din pielea acesteia. Timp
de două minute mimează o operaţie oarecare. Cer
instrumente pe care le primesc din întuneric, din
spatele lor. Reflectoarele se sting şi ele brusc. Lumina
revine treptat pe scenă.
FRIDA: Mi-ar place să deţin adevărul suprem.
MARLENE(Julianei): E săracă cu duhul. (către
amândouă) Ne dorim o vacanţă nelimitată şi ne-am
ales cu munca veşnică. Ce nedrept! Carapacea
egoismului, poate a frustrărilor. Vrem să ne moştenim
părinţii, dar nu-i mai iubim. Să ne luăm salariul, dar nu
mai facem nimic pentru aceşti bani. Vrem să fim serviţi,
adulaţi, chiar minţiţi. Ne simţim bine în grota noastră
mizeră, dotată cu radio, apă caldă şi săpun. Ne-am
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pierdut reperele. Trăiască Homo Erectus!
FRIDA: Ultima oară când te-am văzut, erai mai bună.
Acum eşti puerilă... şi (îşi ascunde faţa în mâini)
încerci să îţi baţi joc de mine. (Se îndreaptă hotărâtă
către masă. Încearcă să aprindă lumânările
sfeşnicului cu bricheta. Se chinuie ceva timp. Bricheta
nu funcţionează.) Rahat, de o mie de ori, rahat...
Marlene se apropie, îi ia bricheta şi aprinde sfeşnicul,
din prima încercare.
FRIDA(Julianei): Ce s-a întâmplat cu ea?
JULIANE: Mare brânză. O nesuferită. A apucat-o pe
sens invers. Crede că are Parisul la picioare. Vrea
maşini scumpe, a căror motoare costă cât un guvern.
Nu-i mai priesc icrele de Manciuria. Este o prinţesă
neagră, o sclifosită... (scoate o eşarfă neagră şi o leagă
pe Frida la ochi) Habar nu ai. Nu trebuie să vezi
toate asta. Eşti un copil bun. Sunt oripilată. 50 de mărci,
100 de mărci. Nu mai înţeleg...
MARLENE: Nu este vorba de bani. Vreau libertate,
bucuria vieţii, soarele ce nu apune niciodată. O femeie
ca voi nu îmi poate oferi toate astea. Nişte guralive.
Pardon. (îşi scoate haina cu aceleaşi mişcări lascive
şi o aşează pe speteaza scaunului) Aş putea să mă
cuplez cu voi şi să facem o bandă grozavă. Dar, nu...
Voi, fete de periferie, m-aţi trage în jos, cu siguranţă.
Nu-mi pasă de bărbaţi, nici de lideri, de opinia publică
cu atât mai puţin. Toată puterea stă în sexul meu,
adică aici.(îşi arată capul, cu două degete) Frida, dămi bricheta, te rog! (Frida îşi scoate eşarfa şi aduce
bricheta) Şi o ţigară! (Julianei, care nu o ascultă) E
o toantă! (Frida aduce ţigara. Marlene nu o lasă să
i-o aprindă, îi smulge bricheta din mâini, trage două
fumuri.) Cine a adus-o pe asta aici?
JULIANE: Aş putea dormi două ore.
FRIDA: Bărbaţii sunt atât de dulci şi atât de meschini.
MARLENE: Te ţin în lesă, asta fac. (îşi duce mâna la
frunte) Ne vor trupurile, sufletele. Ei, şi dacă mai avem
şi puţină avere acolo...
FRIDA: Aş vrea să am avere. Aş vrea ca bunicul meu
să fi fost un burghez bogat. (Marlene vrea să o
întrerupă, dar Frida face un semn autoritar cu mâna
pentru a-i arăta că vrea să continuie) Să fi crescut
cu ogari splendizi, în curtea unui castel, să mă fi ţinut
tatăl meu în braţe şi eu să fi lăcrimat cu ochii la apusul
de soare. Mi-aş vinde sufletul pentru o astfel de zi. (ia
de pe masă o pereche de mănuşi albe) Totul mirosind
a primăvară. (imitând servitorii, cu pauze între
propoziţii) Ce doreşte domnişoara? Automobilul este
pregătit. Mama dumneavoastră vă aşteaptă. (smulge
ţigara Marlenei şi trage cu poftă din ea) Ce bine vă
stă această rochie... Tatăl dumneavoastră are gusturi.

Veţi fi prezentată kaiserului. Câtă nobleţe... Masa este
servită. (din ce în ce mai teatral) Nu este adevărat,
toţi bărbaţii vă plac numai pe dumneavoastră. Aţi
absolvit cea mai bună şcoală pentru domnişoare. Vorbiţi
o franceză perfectă! S-a întors tatăl dumneavoastră.
Masa este servită. Îmi cer scuze, nu se va mai întâmpla,
stăpână. O zi superbă pentru a ieşi la plimbare. (scoate
mănuşile şi le aruncă pe jos) Cred că nervii mei sunt...
MARLENE: Praf?
FRIDA: Sunt o tipă aglomerată. (arată spre Juliane
care stă ţeapănă de ceva timp) Cum poate să doarmă
atât?
MARLENE: Efortul intelectual.
FRIDA: Sunt pusă sub tensiune. Libidoul meu e zero.
Toate în jurul meu sunt nişte curve.
MARLENE: Eu sunt bărbatul. (în şoaptă) Ce jenant.
Te-am crescut de mică. Nerecunoscătoareo! Îmi ţii
contul! (o apucă de un umăr, o împinge uşor şi apoi
se plimbă de-a latul scenei) Toţi banii sunt ai mei.
Sunt o femeie de succes. Tipul american. Mă doare în
fund de ogarii tăi. Ai un psihic de servitoare, ştii? Juliene
măcar e una care ştie să profite de viaţă. Tu eşti doar
o variantă pusă la pariuri. Nu îmi vinde mie nimicuri.
Am apucat să văd viaţa, am trăit iubiri, am avut bărbaţi
bruni, plini de bani, blonzi cu accent american. Ce ştii
tu? Nu sunt o târfă. Toate astea mi-au fost promise.
Încă de la naştere. (cu glas din ce în ce mai tare) Şi
acum le iau, pentru că sunt ale mele. O baie în şampanie
nu este nimic. Dar mă uit la faţa ta... (râde) Parcă ai
merge în spatele unui dric. Funebro! Lux şi desfrânare!
Sictir, catolico! Am fi putut fi cele mai bune prietene!
(îi trage o palmă foarte puternică peste faţă, continuă
în şoaptă) 50 de mărci, 100 de mărci! Deşteptele, naibii!
Îmi plac bărbaţii scoşi din gura pisicii. Voi sunteţi doar
nişte duşmănoase. Cele mai mari realizări în viaţă le ai
la 15 ani. Atunci te apuci de băut şi de fumat.
FRIDA(cu un aer evlavios): Te iubesc mai mult decât
te-ar putea iubi mama ta.
MARLENE: Treci la culcare, Frida!
JULIANE: Somnul...(se întinde în pat)
FRIDA: Nu înainte de a-ţi spune totul!
MARLENE: Eşti cea care împrăştie lumină. Sânii tăi
sunt plini de fructul adevărului. Masca pe care o afişezi
mă desfide. Ce e iubirea? Un non-sens. Eşti o
nesatisfăcută. Cum îmi mai pierd eu vremea cu tine.
(pauză)Simt miros de flori parfumate.
FRIDA:Gardenii?
MARLENE: Pe naiba.
FRIDA: Muşeţel?
MARLENE: Soldaţi?
FRIDA: Unde?
MARLENE: Ţi-ai dori.
(va urma)
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tratat sentimental de imaginaţie
pentru că eu am ştiut să mă ascund sub gulerul tău
când a-nceput să ningă foarte mult în vara aceea
aveam ghiozdanul încă în spate şi alergam prin
zăpadă
să ajung la primul curs de fluturi înaintea ta
iar tu aruncai cu bulgări cât casa în mine în văzul
tuturor
te iubesc te iubesc stai
şi-am vrut să mă opresc
să te ţin în braţe că tu plângeai
să-ţi spun adevărul că eşti în vis
că nimic nu este real şi că o să te doară
apoi s-a înteţit vremea la castel doamnă
nu mai aveam nevoie de fluturi
el murise
şi umbra mea
care meserie să-i fie dată pe lumea asta
şi tu să-i spui: poet!
să te încurci în păsările cerului să le hrăneşti din plisc
să le dai drumul în cerneală
să zboare bezmetice şi frumoase
frumoase până la culoarea ruptă din soare
apoi să strigi: poetul!
şi umbra mea să se desfacă în două

sau ce spuneai tu de un telefon în noapte
unde războiul e veşnic treaz
şi copiii joacă într-un film mut
Marlon Brando îmbătrâneşte în scenariu şi dispare
în lipsă de efecte speciale
femeile construiesc tancuri
şi grenadele ni se aduc pe o tavă
de mere
le servim
simt cum afrodisiacul îmi inundă fiinţa
moartea se aşterne cu aripi de fluture în stomac
la prima dragoste
la primul mers pe bicicletă
şi nu mai ştii
şi nu mai apuci să spui te iubesc
te iubesc rămâne un secret între lacrimi
fără stop cadru
se trage cortina cu iniţiale
ăştia suntem
prieteni până la capăt

vă mulţumesc!

nu sunt sărac cu duhul Doamne
de ce să te numesc mister
lasă-mă cât cred să cred
că palma mea de azi nu cerşetşe fără rost răspunsul
şi ai să vezi
o să vezi şi tu că nu suntem nici fluturi nici elefanţi
nici bărcile lui Noe
nu
nu suntem nimic din ce ţi-ai dorit să fim
de aceea trebuie să fim iubiţi
mai ales poeţii
acei oameni de care ai nevoie şi tu ca să crezi că eşti
eu vin în completarea ta
ca judecata de apoi să vină şi ea
ne-ai dat din vinul tău
să-l bem
iar noi te-am ascultat şi ţi-am băut vinul
ţi-ai pus speranţele în noi
iar noi ţi le-am risipit
asta se cheamă a le răspândi pe lumea noastră

din moviliţă apare un om gri care aşteaptă
parcă să te întorci cu o scrisoare de adio de pe front

nu ştiu ce voi mai spune mâine despre tine
însă rămânem prieteni până la capăt

din largul ochiului
scriam direct din albul şi din largul ochiului
nu ai cum să-nţelegi distanţele dintre două aripi îmi
şoptea
săpând cu pleoapa o prăpastie în văzduh
la ora aceasta se închid cuiburile de păsări
dorm cu mama lor păsările mici
cele mari of cele mari încă nu ştim cum zboară sau
pe unde zboară
poate că din vârful degetelor
ori prin călimara cu cerneală
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DEBUT - Ploieşti

Ochii noştri
Ochii noştri îşi ciocnesc privirile
scăldaţi în lacrimile învolburate ale revederii.

Mozaic
Pot să mă sfâşii cu mâinile în multe bucăţi
să pătrund dincolo de stern
poate găsesc pe altcineva în mine.
Dar mi-e frică!
Frica asta plumburie ce nu stă în faţa cărnii
şi nici nu trece dincolo de ea,
îmi aduce aminte că sunt un conac uitat aici
de generaţii hrănite cu boabe de griji şi nevoi.
Pe holul principal dansează cei 25 de ani
ca o părere aşezată pe umeri.
Nu am putut niciodată să-i privesc,
dar cu cât i-am aliniat,
cu atât mai mult am înţepat burţile eşecurilor.
Fără să vreau, îmi goleam mila în chiuvetă
mototolind cadrul de sine missione
în acel triunghi dreptunghic
sub colţurile căruia orice decădere are o inimă.

Mai trece prin mine doar un anotimp
Mai trece prin mine doar un anotimp
Inima oscilează ca un ceas ce şi-a aruncat quartz-ul
dincolo de fereastra împăienjenită cu ore târzii
sub care mă petrec.

Deodată mi-ai spus: ştii ceva?
Potriveşte-ţi ceasul după numele meu,
hai să ne mai naştem o dată
într-un delir la fel de dulce,
dar spintecând clipele
ca şi cum norii îşi scutură pleava, încordaţi.
Căliţi de obiceiuri mici, să călătorim doar noaptea,
furând sclipirea stelelor de mâine dintr-o galaxie
străină,
chiar dacă iarna încă n-a venit şi gerul se strecoară
în celelalte suflete de lângă noi.
Nu! Am răspuns.
Eu te privesc în ochi şi în trecut, dar nu să şterg o
umbră
a celui ce am fost, căci dincolo de îmbrăţişarea celor
patru retine
stă o viaţă nerepetată, ca un trup înflorit o singur ă dată.
Te apropii încet de mine şi-ţi lipeşti palma ameninţător
de al meu piept.
Alături cresc iluzii, iar eu îmi legăn privirea, dar nu de
cântec,
ci de sânge.
Timpul miroase a oameni
Călcând peste cioburile timpului
paşii noştri se pierd
devenind
semne mai negre ca însăşi frica de moarte

Las clipa ruginită pe genunchi să amorţească,
gest codat al unui plan secund dezgheţat
şi privesc lumina felinarului cum îmi gâdilă tibiile.

cuvintele arse, ale ei, ale lui
se agaţă de balustrada nemuririi
de-ar fi alei... de-ar fi un glas
sa ne urmărească, să nu ne şoptească
ieşirea din labirint

Tăcerea infernală
zgârâie pereţii de care cuvintele mele se lovesc în plin
de la aceeaşi distanţă sfărâm între dinţi greşeala de a
fi singur.

luna ne priveşte
rece precum noaptea
magmă stinsă, rătăcită în oceanul păcuriu
străpunge neomul cu ochi goi de matelot

Nu pot nici să dorm, nici să mănânc, nici să beau
Pot doar să aştept să mai treacă prin mine doar un
anotimp.

scrumul coroanei, urmele apusului
ea, el...
cioburile timpului, balustrada nemuririi
noi...
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Nuanţe de timp
Crâmpei de viscol timpuriu
prins în palma-i umezită. Un
urlet al lupilor de stâncă ce
uneori nu ţipă ci cântă. Otrava
unei priviri lucide şi servicii amicale (medicale) rapide.
Preş de iarbă cu ciucuri din flori întins la poalele muntelui,
călcat de paşi vioi şi domoli, căutând mereu libertatea.
Multă expresivitate şi-o tăcere fină, un vânt puternic
lovind firul de iarbă, ce se înalţă apoi, după ce se închină
într-un act de reverenţă posterităţii. Un rar, plăcut şiamar decor; un alt actor printre-atâţia care mor. Tâmple
lipite pe sticla rece a clepsidrei; imagine la nivelul nisipului
scurs şi topit pe jumătate în cristalul transparent - alte
clipe trecute, alt aşteptat moment. Zborul nestingherit al
spiritului peste munţii semeţi, peste munţii loviţi de valuri,
deasupra amănuntelor vulgare. Staţii de viaţă trecătoare,
fără nume, fără indicatoare, lăsând în urmă dorinţe sterile
şi griji inutile. Un dans feeric, neîntrerupt, pe lacul de
gheaţă din spatele casei tale, pe care, umbrele-ţi continuă
să patineze şi să vibreze dealurile din jur cu graţia şi
muzica lor, dealuri adunate parcă să te aplaude şi să te
susţină toate, considerându-te încoronarea propriei lor
creaţii. O tăcere deplină şi totuşi sunete multe. Un teatru
trist şi vesel în acelaşi timp şi o piesă a sa de rezistenţă
inclusă şi expusă discret în existenţă. Prin jungla deasă
un drum deschis, călcat repetat şi evidenţiat de urmele
tale lăsate ultima dată. Pe râul repede de munte aduni şi
laşi pietre mici, mari şi multe, urmând să păşeşti peste
ele; te vei uda, căci vei mai aluneca pe alocuri, dar în
final vei traversa - spre deschiderea copacilor milenari,
precum un sequoia gigantic. Optzeci de ani de imagini şi
trăiri pe care celălalt nu le poate moşteni prin nici un act
oficial; rămâne doar o luptă cu persistenţa memoriei şi-o
victorie aproape imposibilă.
„De ce?”, te întrebi uneori, printre multe întreb ări şi
răspunsuri evidente, descoperind un plăcut regret, printre
alte curiozităţi şi căutari permanente; nu regret, căci nu
vreau să mai pierd nimic şi, decât de sentimente privat,
prefer să mă doară neîncetat. Veşminte de mătase
revărsate peste umeri mândri, goi şi obosiţi. Nuferi ridicaţi
la suprafaţa lacului cu mult nămol şi multă viaţă. Perle
mate strălucind în adâncuri; scafandrii obosiţi şi stăruitori,
căutându-le în larg, răbdători - neobosiţi, perseverenţi
exploratori - lăsând terne spre maluri hârtiile colorate

strident, ce-atât de uşor te fură pe moment şi-apoi te
lasă în derivă să pluteşti permanent. A vieţii
reîncercată frenezie, prospeţime şi-aparentă nebunie,
primăvară de copilarie târzie şi dorul nestins al
întoarcerii la origini. Un fragment din cer şi-o bucată
de pământ ce-mi place mereu să le văd, să le ascult;
o porţiune de timp restrâns şi-o infinitate (cu)prinsă
în spaţiul sufletului tău. Lumini reci, înşelătoare,
beculeţe viu colorate, accentuate de singurătate,
opulenţă, fast şi falsă generozitate - atmosferă gri de
carnaval ce ne mai răpeşte puţin. Un singur pas şi o
distanţă atât de mare de la tristeţe la bucurie, de la
agonie la jubilare. Ne trezim într-o luptă continuă,
mereu combatanţi, prinşi pe ambele fronturi - un
conflict cu emoţii şi gânduri; acum, oare cine sau ce
va pierde? .. atunci, oare cine sau ce va caştiga?
Bloc de gheaţă cu marginile ude şi şlefuite de raze
parcă târziu venite şi de propria-i descompunere.
Precum musculiţa în chihlimbar, o vietate stă şi ea
prinsă-n gheaţă, aşteptând clipa când va da iaraşi din
aripi, trezită fiind, din nou, la viaţă. Două secvenţe
intersectate pe traiectoria ireversibilă a timpului, şi-o
dâră de lumină întinsă pe diagonala cerului strălucind
în zări întunecate. Deasupra jarului nestins al focului
din lemne uscate troznind se înalţă o flacără
mistuitoare şi roşie precum luciul buzelor tale. Sub
cupolă, nesfârşite modele de nestemate prinse cu grijă
în perdeaua de catifea a nopţii; o prezentare fashion
neterminată şi-o altă generoasă serată, în ţinută de
promenadă târzie, ce-ţi dă un alt fior poate ţie şi o
altă iarnă mie. Neobosiţi pescari, alţi marinari din
alte porturi, alţi călători pe aceeaşi mare, alte trecători
prin aceleaşi zări, o altă uşă deschisă într-un alt zid
şi-o terasă suspendată peste vid. Aceiaşi ochi, aceeaşi
privire pe care aş încerca-o pentru puţin timp, aş
vrea să văd o clipă totul în jurul meu cu ochii tăi...
prin ei, nefiindu-mi teamă de ce-aş putea vedea, ştiind
că mereu voi învăţa ceva. Amintiri de seri târzii şi
insomnii, necuprins ocean de stele în palmele sau
braţele mele. Clipire încăpăţânată ce dă să scuture
colbul adunat şi pleoape coborâte în semn de preţuire
şi respect în faţa timpului căruia îi mai cerem
o imagine.
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Privită în ansamblu, creaţia lui Costin Neamţu
îşi dezvăluie la o privire mai atentă o logică interioară
care este chiar logica evolu ţiei sale artistice.
Aparent, pictura murală şi pastelul par a fi opuse ca
obiectiv vizual; figurativul şi non-figurativul se află
în acelaşi raport de adversitate. Şi totuşi, toate aceste
elemente le întâlnim într-o rela ţie echilibrată în
demersul plastic căruia i s-a dedicat de aproape şapte
decenii artistul, dacă luăm în consideraţie şi primele
încercări, din anii copilăriei.
Formaţia sa de pictor monumental rămâne un
principiu fundamental al modului de concep ţie a
imaginii. Chiar dacă se dedică pastelului, claritatea
structurii
compozi ţionale
şi
adesea
monumentalitatea formelor r ămân elemente
distinctive ale stilului său dând greutate abordării
plastice care respinge tot ce înseamnă pitoresc facil.
Etapa
picturii
non
figurative
şi
a
art-obiectului, a sculpturii şi a colajelor îşi are
sorgintea, probabil, dincolo de necesitatea de
racordare la ambientul fizic şi spiritual
contemporan, tot în principiile unui tip de obiect
unde construcţia, sinteza sunt un imperativ al artelor
vizuale („Compuneri”, „Vizual-efemer”). Oricât de
surprinzătoare a fost această opţiune, căruia artistul
a continuat să i se dedice ca o alternativă la practica
pastelului, ea nu era total diferită de restul operei
lui Costin Neamţu. Artistul mărturisea: Este greu
să explic orientarea mea „figurativ ă” şi
„non-figurativă”. Cert este că folosesc aceste două
moduri de exprimare. Figurativul pentru zona
tactil-afectivă, iar non-figurativul pentru zona
raţională în care pot face sinteze şi alte semnificaţii
care rezultă din structura şi limbajul folosit. Cele
două modalităţi nu sunt etape ale creaţiei, sunt
„permanenţă.” Am amintit aceasta relativ mai nouă
latură a creaţiei lui Costin Neamţu, deoarece ea face
parte organic din evoluţia sa. Ea conţine un dialog
cu spaţiul, o dinamică nouă a imaginii, dar patternul
iniţial rămâne acea importan ţă dată structurii
imaginii, devenită mai vizibilă, mai abstractizată,
punând accentul pe aspectul ra ţional al creaţiei.
A spune că aceste două aspecte ale operei sale
se luminează reciproc şi îmbogăţesc universul
operei sale.
Expoziţia „Recuperări” deschisă în octombrienoiembrie 2014 la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi
cuprinde pasteluri, domeniu prin care artistul s-a
făcut cunoscut ca unul dintre virtuo şii acestei
tehnici în arta contemporană românească. Selecţia
prezentă pe simezele muzeului etalează principalele
teme abordate de el - natura moart ă, peisajul şi
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portretul - genuri devenite clasice. De aceea probabil,
văzând pastelurile lui Costin Neamţu, conexiunile cu
momente diferite din istoria artei se declan şează, nu
pentru a detecta influenţe ci pentru a constata o anumită
prestanţă pe care cele mai simple, poate chiar banale
obiecte o pot căpăta, transfigurate de viziunea artistului.
Într-adevăr, pastelul este o tehnică făcută să capteze o
anumită intimitate a subiectului, o atmosferă legată de
imediateţa percepţiei, de o anumită spontaneitate a
impresiilor directe trezite de realitate, de spectacolul
naturii. Este un aspect regăsit şi în lucrările lui Costin
Neamţu. Câteva felii de pepene galben aşezate ordonat pe
o tavă, nişte gheme de diferite mărimi pe un plan orizontal,
câteva ulcele pe o masă, un bol cu mere sunt motive ce se
pot pierde în penumbra monotoniei. Dar, dimpotriv ă, ele
capătă personalitate, prezenţa lor devine palpabilă, se
impune cu autoritate privirii. În t ăcerea densă a
compoziţiei formele lor ample, rotunjite sau alungite
capătă individualitatea unor personaje şi captează atenţia
prin monumentalitatea lor.
Aceeaşi ştiinţă de a descoperi, de a cultiva o estetică
a lucrurilor simple o întâlnim şi în peisajele lui Costin
Neamţu. Întinderi de câmpii sau dealuri, o c ăpiţă de fân
sau o căsuţă izolată în mijlocul naturii, câţiva copaci careşi proiectează umbrele pe iarbă sunt motive frecvente ce
par banale dacă sunt exprimate în cuvinte, dar ele- şi
dezvăluie aspectul poetic, lirismul doar prin decupajele
compoziţionale operate de artist, prin formele lor
sintetice şi semnificative, prin expresivitatea coloritului.
Să nu uităm portretele, în special portretele de copii c ărora
artistul ştie să le surprindă personalitatea plină de farmec
şi care capătă acea candoare a vârstei, greu de definit,
tocmai prin forţa coloritului.
Rigoarea compozi ţională şi geometria formelor
creează structura lucrărilor, un element foarte important
în concepţia de ansamblu a lucrărilor lui Costin Neamţu,
deşi poate el nu e perceput imediat de privitor, dar el d ă
soliditate construcţiei imaginii.
Culoarea este desigur elementul care cucere şte
privirea, deşi există şi în acordurile cromatice ale
lucrărilor lui Costin Neamţu o anume severitate, o notă
gravă ce se armonizează cu geometria planurilor şi a
formelor. Culoarea construie şte formele şi spaţiul dar
conferă şi nota de lirism lucrărilor sale. Roşuri vibrante,
nuanţate, ajungând până la adâncimea brunurilor, galbenuri
intensificându-şi substanţa până la orange, dar şi albastruri
şi violeturi ce dau profunzime imaginii şi accentul de
acord cromatic rar şi preţios. Aici am putea aminti una
dintre observaţiile artistului: „Monumentalitatea provine
nu numai din formă ci şi din culoare. Ea (culoarea) trebuie
să fie cea de la lumina zilei, nu de la surse artificiale.
Culorile artificiale anulează monumentalitatea”.
Ciclul de lucrări prezent în expoziţie stă sub semnul
ideii de recuperare. „Recuperări” se referă într-un mod
mai complex atât la lumea tradiţiilor satului românesc,
nu numai prin tipul de obiecte prezentate (vase vechi, sate
pierdute în mijlocul naturii) cât şi la tradiţii ale picturii

pe care e sedimentată opera lui Costin Neamţu. Într-un
fel această expoziţie, ca şi altele deschise de artist în
această perioadă, înseamnă un moment de reconsiderare
al tradiţiilor, dar şi a sa personal, şi în acelaşi timp o lucidă
opţiune în favoarea încărcăturii afective a artei şi mai puţin
a raţionalului. Contemplând lucrările lui Costin Neamţu
descoperim o lume a simplităţii obiectelor, imaginilor,
pe lângă care trecem adesea cu indiferenţa acordată de
obicei banalităţii. Lucrările lui par să afirme: „Nu există
banalitate”. Într-adevăr, ochiul pictorului descoperă peste
tot minuni ale picturalităţii, ale dialogului tăcut între forme
şi culori, propor ţii care ne transfer ă într-o zonă a
armoniilor şi a semnificaţiilor vizuale ce ne îmbogăţesc
sufleteşte.

Bol cu nere, pastel

Fata cu pălărie, pastel
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Recentul volum al poetei Mirela Bălan este,
deopotrivă, nu doar o generoasă invitaţie spre
lectură, ci mai cu sârg, o „dublă deschidere”
spre traiectul ni s-ar putea contura (şi îndrăznind
a vizualiza) între „ cercul solar” şi cel
„deşteptător”, dinspre general spre particular,
cu docilitate, lăsându-ne înlănţuiţi de mrejele
istoriei trecut-prezent. Titlul este simbolic.
„Tirania cercului” (Editura ePublishers, Bacău,
2014). În adevăr, fiinţa evoluează sau
involuează, se regăseşte pe sine sau se
încrâncenează într-acel spaţiu închis, în
neputinţă sau în nevoinţă. Te poţi lăsa în voia
hazardului – zburând, sau, dimpotrivă, încercuit
în pântecul unui chit, precum Iona (nu cel din
Sfânta Scriptură, ci acel Iona plăsmuit de Marin
Sorescu). Poţi fi liber ca pasărea cerului sau
poţi să-ţi ascunzi gândurile ca-ntr-o matrioşă.
Şi, cum ar fi mai rău, să te înfăţişezi lumii,
precum preacinstitul Iago. Toate aceste faţete
ale acestui contondent prezent, le-am putea intui
în poezia Mirelei Bălan.
Dar cum faţetele Răului sunt multiple, poeta
îşi înalţă aripile spre cunoscute modele, precum
„spiritul de revoltă” sau „de frondă”, gândind
la proiecţiile regizorale ale lui Nikita Mihalkov
sau spre acelea lăsate moştenire de la Dante,
astfel încât Infernul pământesc să impună
comprimare a verbalului, în favoarea, firesc, a
vizualului, prin care spectatorul/lectorul s ă
intuiască cumplitele zbateri de natur ă
psihologică. Asemenea şi pagina scrisă. Ea poate
îmbrăţişa, doar în câteva linii, drama acestui
existenţial. Şi Mirela Bălan, prin oglinda versului
său, trăieşte acest prezent – la intensitate
maximă.
Şi-avem a reţine: omul este „cununa zidirii”,
pecetluieşte, în cuvântul său, stareţul Tadei de
la Mănăstirea Vitovniţa. Lui îi recunoaştem toate
plăsmuirile. „Darul duhului” îi (ne) aparţine,
pe deplin. De el depind şi cele bune, dar şi
reversul. Şi când vom rosti, precum poeta
Mirela Bălan: „trecutul este un tiran”, avem
s-o credem, pe cuvânt. Această realitate (cu un
ochi spre un trecut ceva mai îndepărtat, şi cu
un altul – spre cel recent, al ultimelor două
decenii), ne înveşmântează dureros. Suntem,

ce e drept, „făptură zidită gânditoare”, dar, iată-ne în
postura de a ne recunoaşte slăbiciunile firii: „în
învălmăşeala lor / ora gesturilor cotidiene...” –
oglindire a dramaticului.
Trecutul ar putea dobândi veşmânt hristic, însă asta
depinde cu ce ochi privim, „activ”, „inofensiv”, şi
bineînţeles – „crezând” şi „iertând”. În această „patrie
lăuntrică”, antiteza (în viziunea poetei) zideşte întru
conştientizare.
E adevărat, poezia sa se încadrează în modernitatea
douămiistă, numită în mai multe chipuri, „milenaristă”,
ba chiar şi „transmodernă”. A preluat mult, demnă
continuatoare a unui „clasic” în postmodernitate, pre
numele său, T. S. Eliot (1888-1965), cel care
mărturisea, cu nonşalanţă: „Am învăţat de la <Infernul>
lui Dante că poezia cea mai înaltă poate fi scrisă cu
cea mai mare economie de cuvinte şi cu cea mai mare
austeritate în folosirea metaforei, a comparaiei, a
frumuseţii şi a eleganţei verbale...” Şi n-ar fi singurul
poet român, care-i preia, instinctual, ideile. Iat ă cum
aceşti scriitori ai ultimelor generaţii simt plăcerea a
îmbrăţişa alte tehnici decât suntem obişnuiţi. Deşi temele
fundamentale (de creaţie) sunt aceleaşi, modul de
abordare este total diferit.
La Mirela Bălan observăm, cumva, şi o întoarcere
înspre tehnicile mult plăcute lui Arghezi, însă într-o
formă mult diminuată, cu un lexic limitat – amintitor
de Bacovia, de această dată, infiltrare în modernitatea
transcedentală a poeziei douămiiste. Ne referim la unele
inserţii sau dislocări frastice, la „stilul asociativ” sau
de subtilitate analitică (doar sugerată) etc.
Fibra sa lirică se vrea a străpunge distanţele. În
zbaterile cotidianului, gândurile sunt curajoase şi
creative, „şuşotesc”. Subconştientul veghează
„sfredelitor” şi neiertător. Timpul poate deveni „obuz”,
„timpan”, „aurar”, „coloană infinită”. Nu neapărat
„coloana infinită”, brâncuşiană, ci coloana verticalităţii
noastre – în toate planurile vieţii. Aşa s-ar dori mesajul
poetic mirelian. E posibil ca timpul să devină „vid”,
dacă „urmează oricărei despărţiri”? O indecizie care
nu schimbă sensurile expozeului, ci adânceşte reflecţia,
asemenea unui bisturiu chirurgical: „revoluţii // oameni
orfani / rămaşi fără despot / simt mirosul libertăţii /
şi se înfioară // de teamă”.
Însă, în această „patrie lăuntrică” s-ar putea ca
verbul „a spera” să fie încorsetat de anumiţi „timpi de
frângere”, prin – „nefrângere”, subtilă ipoteză! În mod
(continuare în pag. 38)
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Aurel Sasu - Editura EIkon

Virgil Nistru TIGÃNUS
,
,

Teza de Doctorat a domnului
profesor Aurel Sasu a avut ca obiect
„Retorica ficţiunii”. Cunoscut
pentru spiritul de sintez ă (a
coordonat împreună cu Mircea
Zaciu şi M. Papahagi „Dicţionarul
scriitorilor români” (pe care l-a
construit cu înaltă responsabilitate)
şi a elaborat, în echipă, antologiile
„Romanul românesc în interviuri” ,
„ Dramaturgia românească în
interviuri” etc) distinsul intelectual
ardelean înnobilează cu zeci de
titluri bibliotecile de prestigiu
academic din ţară şi din lume. Vă
reamintim doar câteva : „Liviu
Rebreanu, Sărbătoarea operei”, „ În căutarea
formei”, „Textul ipotetic”, „Cultura română în
Statele Unite şi Canada”, „Eul suveran” ş.a.
Recent, Aurel Sasu a realizat două ediţii critice de
mare valoare : „Misterele orientale şi Creştinismul”
de Bartolomeu Valeriu Anania şi „Cântarea
Treptelor” (poeziile postume ale lui Daniel Turcea
(2014). Dacă în „Strategia disperării” se recapitulau
„clipe de viaţă” dintr-un areal obsedat de prestigiul
performanţelor, cele peste 270 de imagini onirice
din recentul volum „Memoria viselor” conturează
distanţele dintre viaţa trăită şi lumea visată.
Un mare cărturar caligrafiază un jurnal insolit.
Culorile timpului evocat (1982-2013) în „Memoria
visului” au intensitatea pulsaţiilor Luminii. Am
încercat să rămân în preajma celui care îşi adună
„semne şi minuni” lângă pragurile dintre viaţă şi
vis, gândindu-mă la o „respiraţie” a lui Calderon
de la Barca : „La vida es un sueno”. De aici deschiderea către o dramă existenţială. Aspiraţii
împlinite, sentimente decisive, răspântii şi obsatcole
fără de sfârşit, mesaje premonitorii din „lumea fără
dor” şi frumuseţea sufletească a celui ce poate
înţelege murmurul „celor care nu mai sunt”,
presentimentele sale din starea de trezvie – iată
revelaţiile eului. Visul acesta are rezonanţe teofanice
Nopţile sunt transfigurate în lumi imaginare.
Scriitorul le inprimă o semnificaţie metafizică. În
cumpănă se află „Cerul înstelat” şi eminescianul,
premonitoriul „vis mistuit”. El îşi omoară idealele
cu penibilele frământări ale unei societăţi autiste

adesea bezmetică şi agresivă (în
paradoxala ei multilateralitate). O voce
din vis întreabă: „Ştii ce este România?”
iar privirile noastre alunecă peste „un
trup bolnav căruia i s-a implantat o inimă
de lemn”. În valurile de tonalităţi grave
există însă o anume rânduială. Aceste
sute de mărturisiri se răsfrâng asupra
timpului pe care îl străbatem. Este
posibilă o evadare din labirint? Da, dar
alegând (cum scria Lucian Blaga) în
eseul „Spaţiul mioritic”) un „orizont
infinit în toate dimensiunile sale
alcătuitoare” în analogie cu plutirea unei
păsări care îşi ia măsura zborului după
„lărgimea spaţiului pe care ea-l simte în
prejmă”. „Cum se explică, domnule profesor, întreabă
cineva, că din opt buni prieteni să mai aveţi decât doi?
Întreabă-l pe A. E. Baconski, vine abia şoptit răspunsul.
Şi el a trăit aceeaşi dramă.” Însingurarea omului
modern nu mai are nimic din solitudinea romanticilor;
ea este devastatoare, suprasaturată de tensiuni. Din
„imensitatea diafană” ne rămân: nădejdea, credinţa,
iubirea.
Vocile distincte ale dramei pe care Aurel Sasu o
numeşte „Memoria visului” pot fi receptate pe o
„scenă” suspendată de firele invizibile ale unui evantai
de meridiane (de la Oarda de Sus, Oaşa, Cluj-Napoca
– la Paris, Londra, Montreal, Quebec, Toronto,
Boston, New York, Westlake Village); „Călătoresc întrun car de ţară plin de cărţi. Înaintea lui, pe jos, merge
mama, rostind rugăciunea…” „De pe pragul înalt îl
văd pe tata. Ne îmbrăţişăm cu dragostea unei lungi
aşteptări. Îi spun cî mi-e dor de el…” Din veşnicia lor,
mama vine cu un dar de mere galbene, iar tatăl urcă
spre „biserica din vis” cu ce a mai rămas din Biblioteca
ostaşului Român. Pasul către poezie este făcut. Aurel
Sasu, rigurosul cercetător, talentatul retor este – în
plutirea de albatros angelic – poet al răsfrângerilor
transcedentale: „Pomii unei livezi/ se topesc pe rând/
ca nişte lumânări de ceară”; „Mă bucur de această
ultimă zăpadă/ înaintea verii cosmice…” „Mă aflu
singur/ într-un imperiu de păsări cântătoare”.
Jurnalul de vise al lui Aurel Sasu constituie – nu o
„coborâre în adâncuri”, ci o întemeiere a spiritului
creator de valori, călător printre orizonturi celeste.
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Recenta ediţie a concursului naţional de imagini
document şi de film etnografic „Ipostaze etnografice”
a prilejuit reîntâlnirea cu o personalitate marcantă a
filmului şi televiziunii româneşti, diplomatul în arte,
regizorul Ion Filip, care, la peste 80 de ani (este născut
în ziua de 14 ianuarie 1934 la Plugari – Iaşi), ne dă
adevărate lecţii de vitalitate şi de profesionalism. Şi
anul acesta a fost preşedintele juriului care a stabilit
premianţii şi, printre vizionări de filme şi fotografii,
ne-a mărturisit câte ceva din vasta sa experienţă… şi
din întâmplările unei vieţi de repovestit, dacă nu chiar
de ecranizat.
Adi Secară: V-am surprins spunând că aveţi cu
Galaţiul legături foarte vechi…
Ion Filip: Da, foarte vechi… În octombrie 1941
tatăl meu moare în urma unei răni primite lângă
Crimeea. Eu, fiind cel mai mare dintre fraţi, sunt în
scris la Colegiul Militar din Galaţi, într-una dintre
clasele speciale pentru orfani înfiinţate de către
Mareşalul Ion Antonescu. În Galaţi am stat până pe
30 aprilie 1944, când am fost mutat împreună cu
Colegiul la Calafat şi apoi la Liceul Teoretic Militar
Curtea de Argeş. În anul 1948 a avut loc o reformă a
învăţământului şi a urmat un moment de cumpănă,
trebuind să renunţ la cariera militară…

În 1952, după absolvire, plimbându-mă prin Iaşi,
am văzut un afiş care semnala un concurs preliminar
pentru Institutul de Artă Cinematografică, pe atunci
încă despărţit de cel de Arta Teatrului…
A.S.: Dar cum începuse dragostea pentru film!?

Ion Filip: La Galaţi nu apucasem să văd vreun
film la cinematograf… Erau alte distracţii, eram prea
mic… Unul dintre primele filme văzute a fost, parcă,
„Balada Siberiei”… Se difuzau multe filme sovietice,
multe de propagandă… Să revin: mă duc la acel
examen, aproape convins de convorbiri avute cu un
A.S.: Aşadar, primii paşi spre „o carieră artistică” coleg de şcoală mai mare, domnul Elisei şi nu mai
au fost făcuţi oarecum datorită hazardului… sau ştiu cum, din nefericire… Lui îi citeam poemele mele,
destinului!?
aşa cum se scriau pe atunci, dintre care unul cu doar
câteva strofe mai puţine decât „Luceafărul”, un poem
I.Filip: Chiar eram considerat „poetul” şcolii, la cu revoluţia proletară…
Liceul Naţional Teoretic din Iaşi, fosta Academie
Şi la acel examen, recit un poem care era o
Mihăileană, unde am fost transferat după o altă serie repovestire a unui alt film sovietic, „Întâlnire pe
de peripeţii… De fapt, chiar scrisesem amintirile mele Elba”… Întâlnire a trupelor aliate în al doilea război
din copilărie încă de la vârsta de 12 ani… Am şi mondial…
acum caietul acela de amintiri… Apropo de destin,
Cert este că voiam să fac film, aşa, aproape
aş vrea să vă relatez două întâmplări: în anul 1951 dintr-o dată, şi idealul meu era să fac precum a făcut
m-am întâlnit cu Nicolae Labiş, chiar am dormit, cu Sergiu Nicolaescu mai târziu…
el, în aceeaşi cameră a directorului de la Liceul din
Iaşi. El se transfera de la Fălticeni, eu de la Curtea de
A.S.: Să fi fost şi el influenţat de cinematografia
Argeş. Eu eram a XI-a, el a X-a, cu el mai întâlnin- sovietică!?
du-mă şi la Bucureşti… Ulterior am făcut un film cu
casa de la Mălini, cu părinţii lui…
Ion Filip: Se prea poate… Ce a făcut Nicolaescu

34

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

INTERVIU
eu gândeam în clasele a X-a şi a XI-a, fiind un mare
admirator al romanelor istorice… La examen, cred
că am dat lovitura şi pentru că nu am recitat din Deşliu,
Beniuc, Banuş, ci am ales un poem de Hugo tradus
de Jebeleanu… Profesorii m-au întrebat de ce vreau
regie şi nu operator tehnic sau actor… Am spus
simplu că nu stăpânesc tehnica… Cu actoria am
cochetat că aşa este şi a fost mereu la IATC, regizorii
o făceau şi pe actorii să-şi ajute colegii…
A.S.: Aţi avut profesori cunoscuţi?
Ioan Filip: N-am avut
profesori celebri. Şeful catedrei
era Dinu Negreanu, om de teatru,
dar care făcuse şi film. Asistenţii
lui erau formaţi la Moscova, unul
dintre ei, Gheorghe Turcu fiind
student al lui Gherasimov…
Am fost coleg cu Andrei
Blaier
(am
participat
la
înmormântarea
lui,
din
nefericire),
Mihai
Constantinescu, Nicolae Corjos,
Ivetici Sinişa, Geo Saizescu,
Letiţia Popa, Alecu Croitoru,
Carol Corfanta…
Primele mele filme au fost
filme de student, „Lenţa”, după Francisc Munteanu,
în anul III şi „Întunecare”, după Marin Preda, filmul
de diplomă de stat.
A.S. : Cum definiţi filmul?
Ion Filip: Mereu am spus că „este o naraţiune
care se scrie cu ajutorul aparatului de filmat”…
Făceam cam 20-30 de filme pe an… Am primit opt
premii internaţionale pentru România, primul la
Moscova, în anul 1977, la Festivalul Internaţional al
filmului folcloric de televiziune „Raduga”…
A.S.: Cum aţi ajuns la filmul folcloric?
Ion Filip: Destinul a fost într-un fel nemilos cu
mine… Am avut tuberculoză şi meseria de regizor
necesită un efort incomensurabil… Şi, pe lângă faptul
că m-am îmbolnăvit (am stat şapte luni la sanatoriu la
Sinaia!), toată generaţia mea a fost dirijată către TVR,
înfiinţată chiar în acele vremuri… Şi 12 ani am fost
regizor artistic, am făcut televiziune pe viu, unde

mi-am făcut mulţi prieteni. Ca să dau un singur nume:
Florin Piersic…
După aceea am solicitat să fac muncă de teren şi
am început să fac filme etnografice. Din 1962 asta
am făcut până la pensie, strângând un adevărat…
tezaur folcloric. Aşa am şi revenit la Galaţi, în anul
1974, când am realizat filmul „Tradiţii din Ţara de
Jos”, la rugămintea unui şef al Departamentului
Muzică-Divertisment din TVR, om al Galaţiului, parcă
din Valea Mare, Vasile Donose…
Eu am fost un adept al lui Dimitrie Gusti, unul

dintre idealurile mele profesionale a fost să urmez
calea trasată de către acest savant, folosindu-mă de
mijloacele filmului şi televiziunii.
A.S.: Ce impresie v-a făcut această nouă ediţie a
concursului nostru?
Ion Filip: După mai bine de jumătate de veac în
domeniu, ca regizor, scenarist, comentator, uneori
dramaturg, realizând şi scenete şi piese de teatru scurt,
după ce am pus în evidenţă valorile spirituale ale
poporului nostru, nu pot să nu subliniez mereu datoria
noastră de a le păstra, în spiritul ordinii şi a disciplinei,
al respectului pentru lege şi adevăr, după cum am
mai spus-o de nenumărate ori, pentru a lăsa ceva în
urma noastră… E o datorie sfântă şi vă felicit pe toţi
cei de aici pentru acest concurs şi pentru aceste
întâlniri cu toţi iubitorii tradiţiilor noastre…
A consemnat Adi Secară
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Ioan Gh. TOFAN

(fragment din romanul Pe malul de lut al fluviului)
În autocamionul cu prelată şi
obloanele ridicate, bărbaţii
aceia cu feţe ascuţite şi palide,
de culoarea cenuşii, îmbrăcaţi
sumar în haine vechi şi
demodate, luate parcă din
sipetele bunicilor, în costume
fără cravată sau în pulovere
cusute în casă, se împing unii pe
alţii fără menajamente spre oblonul din spate ca
să arunce o ultimă privire în stradă. Soldaţii nemţi,
încotoşmănaţi în mantale cu însemnele SS pe căştile
de oţel, caută să-i împingă la loc în caroseria
acoperită, în timp ce curelele armelor le tot alunecă
de pe umeri. Ionel se uită bulversat în jur şi simte
că se sufocă. Deşi e doar în pijama sudoarea i se
scurge pe omoplaţi iar fruntea i s-a acoperit de
broboane ca de rouă. Când simte picătura care i se
scurge până spre vârful nasului, dă să caute în
buzunarele bluzei batista, care nu-i lipseşte
niciodată de acolo, dar nu reuşeşte din cauza
trupurilor celor din jur, care îl strâng ca într-o
menghină. Ridică picioarele şi constată că rămâne
suspendat, fără să cadă. Uimirea şi furia se
amestecă generându-i pentru câteva secunde puteri
supraomeneşti, aidoma unui personaj de poveste.
Folosind umărul drept, ca vârf de atac, porneşte
hotărât spre oblonul din spate. Îi dă la o parte cu
uşurinţă pe meridionalii din camion, care
vociferează şi ţipă într-o limbă melodioasă ca o
canţonetă, dar şi pe cei doi soldaţi nemţi care
încearcă să-l lovească cu paturile de lemn ale
carabinelor. Ajuns la margine, împins de gloata din
spate, se sprijină de oblonul ridicat ca să nu cadă.
În stradă, pe trotuarul din stânga, mai multe femei
şi câţiva bărbaţi împing fără succes cordonul făcut
de militarii nemţi înarmaţi. Dintr-odată, o tânără
femeie brunetă reuşeşte să rupă cordonul soldaţilor
şi aleargă după autocamion, strigând disperată:
-Francesco! Francesco!
Ionel Corban priveşte buimăcit întreaga scenă
şi nu reuşeşte să-şi amintească unde văzuse ceva
asemănător.
-Francesco! Francesco! continuă să ţipe
sfâşietor bruneta, alergând cât o ţin picioarele după
autocamionul care a ambalat motorul.
Se aude apoi o împuşcătură şi femeia se
prăbuşeşte ca secerată. Un copil de strană, îmbrăcat
în odăjdii albe, se apleacă plângând asupra
împuşcatei, dar este imediat îndepărtat de un preot
catolic ce îngenunchează şi ia trupul inert şi moale
în braţe. Brusc, Ionel încalecă oblonul şi sare din
maşina aflată în mişcare. Vede din fugă, dincolo de
scena cu femeia căzută la pământ, o limuzină

neagră, turtită la spate, care se îndepărtează, iar
dincolo de ea, în mijlocul străzii, o motocicletă cu
ataş şi silueta unui soldat cu nelipsita cască de oţel
pe cap (creionată ca într-un desen cu perspectivă,
făcut de un artist profesionist). Îşi dă seama că femeia
aceea frumoasă este moartă, dar vrea s-o vadă de
aproape. Aleargă şi aşteaptă să audă împuşcăturile
soldaţilor din autocamion. Numai de ar ajunge la
timp, înainte ca militarii să armeze puştile, cu
baionetele rabatate, şi să-l ia în cătare! În sfârşit, e
acolo! Se opreşte, răsuflând din greu. Stă aplecat,
cu mâinile sprijinite de genunchi. Se uită concentrat
la faţa femeii neînsufleţite, din braţele preotului
acela catolic cu ochelari, fără s-o recunoască. Îşi
ridică privirile spre ciucurele căciulii de pe capul
preotului.Ce caraghios, îşi spune, amuzat. Gloanţele
îi străpung spinarea. Împuşcăturile îi bubuie-n
timpane.
Se trezeşte speriat, lac de sudoare. Simte în spate
locul pe unde, în vis, i-au intrat gloanţele. Prostii!
Realizează că l-a tras curentul de la aerul condiţionat!
Îşi îndreaptă privirile spre uşa de unde se aud bubuiturile
care-i asaltează violent urechile. Îşi lasă picioarele jos,
la marginea patului, uitându-se în treacăt la ora de pe
ecranul telefonului mobil. Sare ca ars în picioare când
vede cifrele - 08.05. La ora asta ar fi trebuit să fie deja
în restaurant ca să îngurgiteze gustarea de dimineaţă.
Se îndreaptă spre uşă, strâmbându-se din cauza
junghiurilor ascuţite care îi săgetează spinarea. Îşi
simte capul greu şi picioarele cu plumb în tălpi.
-Ce-ai făcut, nene, ai adormit pe cămaşă? rânjeşte
din pragul uşii constănţeanul.
-Mai tare nu puteai să baţi? Vrei să surzesc? Am
pus soneria telefonului la 6.45 şi m-am întins puţin cu
faţa în sus. Eram convins că o să mă trezească sforăitul.
Parcă ţi-am mai spus chestia asta. Când nu vreau
s-adorm, stau în pat cu faţa în sus. Dar se pare că m-am
răsucit pe burtă. Îmi explic de ce mi s-a rupt filmul,
dar nu-mi vine să cred că n-am auzit soneria mobilului.
Ţin minte că mă holbam somnoros la aparatul de aer
condiţionat şi mă gândeam, cu telecomanda în mână,
să-l închid. Amânam să fac asta pentru clipa imediat
următoare, care întârzia să vină. Pricepi? Sau poate
visam asta? Nu mai ştiu. M-am boşorogit, trebuie să
recunosc! Unde mai pui că m-am sculat ţeapăn de la
aerul ăsta, care-mi sufla exact în nas! Tocmai mă
împuşcaseră unii în vis şi...
-Dacă nu te încliftezi mai repejor, o să te mitralieze
de-adevăratelea hoaşca aia de ghidă. Unde ţi-ai agăţat
ţoalele? În şifonierul ăsta? Răstoarnă-l mai repede
peste mata, dacă nu vrei să rămâi de căruţă. Eu o tai
jos, la restaurant, ca să bat trocu’. Îţi iau ceva la pachet?
- Nu vreau să mai bag nimic în mine, după berea de
aseară. Nu-mi revin dacă nu dau la peşte.
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-Care aseară? Era trei dimineaţa când m-am uşchit în
camera mea. Ziceai că vrei să te răsteşti la bocanci? Fuguţa
la baie, ce mai aştepţi? La 8.30 plecăm! Bagă degetele pe
gât dacă nu-ţi vine!
-Ia-mi geamantanul şi pune-l pe hol, dacă tot ai venit.
-Ce geamantan, nea Ionele? Te-ai ţăcănit? Uiţi de la
mână pân’ la gură? Nu ne-a spus madama aseară că o să le
soilim patru nopţi, pe muchie, aici, la Roma?
Ionel îşi trase o palmă peste frunte şi fugi în baie.
Constănţeanul se uită lung după el, clătinând din cap.
Pe la 8.25 toţi excursioniştii reuşiră să se adune pe
trotuarul din faţa celor două clădiri gemene ale hotelului.
Elena Panait le ceruse să se adune ciotcă în jurul ei pentru
a-i auzi explicaţiile şi recomandările legate de vizitarea
unui oraş aşa de mare ca Roma:
-Bună dimineaţa! Noaptea trecută a avut loc un accident
neplăcut, aş zice chiar dramatic, suferit de o femeie în vârstă
din colectivul nostru - doamna Oprea. Incidentul s-a
petrecut într-o cameră single de la etajul trei. Peste noapte
bătrâna a vrut să meargă la baie. Apăsând pe întrerupătorul
veiozei de pe noptiera de la capul patului, becul nu s-a
aprins. Storurile la geam fiind trase, în cameră era întuneric
beznă. Biata femeie s-a dat jos din pat şi, bâjbâind după
întrerupător, a nimerit clanţa uşii de la intrare. A apăsat pe
ea, somnoroasă cum era, şi s-a trezit în holul etajului. Din
nefericire, în spatele ei, uşa cu arc s-a închis automat, aşa
cum am auzit că a păţit şi domnul Corban aseară. Speriată
că nu mai poate intra în cameră, a alergat pe scări, în jos,
ca să-l alarmeze pe recepţioner. Când mai avea doar câteva
trepte până să ajungă la recepţie, s-a împiedicat. În cădere
şi-a fracturat piciorul drept. În condiţiile în care doamna
nu avea nici un fel de asigurare, ortopedul de la spitalul de
urgenţă, la care am dus-o cu o maşină de-a hotelului, i-a
pus de milă piciorul în ghips, dar a refuzat s-o interneze.
Am lăsat-o în cameră, la hotel. Noroc că este o bătrânică
foarte vioaie şi cu un tonus foarte bun. Am luat legătura, în
dimineaţa asta, cu fiica ei, stabilită în Austria. Ne-a promis
că o să vină în Italia, după ea, dar nu mai devreme de douătrei zile. Aşa că nu prea am dormit azi-noapte şi astăzi, când
avem un program foarte încărcat, trebuie să vă anunţ că nu
putem merge cu autocarul nostru în oraş. La Roma e
imposibil de găsit, ziua, un loc de parcare liber. Va trebui
să mergem puţin pe jos, până găsim un autobuz care să ne
ducă la destinaţia dorită. V-aş mai ruga să nu mai întârziaţi
dimineaţa, sublinie ghida cele spuse, uitându-se
semnificativ spre Ionel.
Corban îl trase pe brunet de mânecă cu reproş:
-Te-ai şi grăbit să mă dai în primire?
-S-a însemnat că n-ai venit dimineaţă la potol şi m-a
trimis urgent după matale. Ce ai, ţi-a căşunat pe mine? Mai
bine ţi-ai pune ocheanu’ pe cracii ei. Ce zici? Vezi ce raiaţi,
întinşi pe bulane, poartă? Ce-o fi crezând? Că mai are douăj’
de primăveri?
Se uită cu admiraţie la picioarele atletice ale Elenei
Panait, strânse într-o pereche de blugi reiaţi maro. Se
cunoştea că femeia făcuse toată viaţa sport, iar lui Ionel
chiar nu i se părea deplasat că se îmbraca tinereşte. Doar
coafura demodată, platinată şi tapată, dată din belşug cu
fixativ, ca nu cumva să i se clintească vreun fir şi astfel să
descopere cineva cât de mult i se rărise frumosul păr de
altădată, îi trăda dorinţa de a nu i se ghici vârsta.

Elena Panait îşi continuă alocuţiunea, vizibil indispusă
din cauza nesomnului:
-Vreau să vă spun că Roma, Cetatea Eternă, cum mai
este cunoscută datorită vechimii sale, a fost fondată,
potrivit istoricilor, cam prin anul 753 î.H. Este urbea care
adună cele mai multe monumente culturale şi opere de
artă din întreaga peninsulă. Asta în condiţiile în care Italia
deţine 60% din patrimoniul cultural mondial. Practic
oraşul este un imens muzeu în aer liber. De-alungul
timpurilor Roma antică, întâi ca metropolă, ca reşedinţă
de regat, de republică şi apoi de imperiu, a fost guvernată
de regi, consuli şi împăraţi. După căderea Imperiului Roma
a devenit reşedinţa goţilor şi mai apoi, cu unele întreruperi,
a fost condusă de papi, ajungând ca din 1861 să fie
declarată capitala noului stat italian. Este cel mai celebru
oraş din lume, dovadă fiind şi cunoscuta expresie: Toate
drumurile duc la Roma! I se mai spune Oraşul celor şapte
coline, pentru că e aşezat pe şapte dealuri. Eu însă prefer
să-i spun Roma, oraş deschis. Am să vă spun îndată de ce.
Există un film emblematic, după părerea mea, cu acest
nume, făcut de Rosellini în 1945, regizor considerat a fi
deschizătorul de drumuri în noul curent al cinematografiei
italiane postbelice. Această mişcare a devenit celebră sub
numele de neorealismul italian. Accepţiunea cuvântului
oraş deschis este dată de...
Ionel ciuli urechile, devenind brusc interesat.
-...Explicaţia termenului ca atare. Acesta se aplică unui
oraş care pe timp de război nu se mai poate apăra şi
ocuparea lui devine inevitabilă. Autorităţile locale, pentru
a evita distrugerile şi a proteja populaţia, acceptă ca oraşul
să fie deschis, adică ocupat de asediatori. Eu însă consider
că acum oraşul este mult mai ocupat decât în vreme de
război de mulţimea de turişti care-l invadează zilnic şi-l
distrug încet, dar sigur. Deci este mai deschis decât
oricând imbecililor de tot soiul. Orice troglodit poate săşi vâre nasul peste tot, ba chiar să distrugă capodopere,
cum a făcut descreieratul ăla care a atacat cu un ciocan
nepreţuita Pieta, sculptată de Michelangelo. Ar trebui ca
la intrarea în acest oraş să li se facă turiştilor controale
psihiatrice, iar lucrările de artă, cele mai importante, să
fie protejate cum este Pieta acum. Cred că ştiţi despre ce
vorbesc? făcu ghida ochii roată, încruntându-se.
Ionel se gândi iritat că psihiatrii ar trebui să-i controleze
la cutiuţă întâi pe ghizii atotştiutori, gata să dea sfaturi şi
îndrumări ca profeţii din biblie, neezitând chiar să-şi
jignească proprii excursionişti. Izbucni, spunând altceva:
-Ce coincidenţă! Dac-aţi şti cât mi-am stors creierii
ca să-mi aduc aminte! Noroc de dumneavoastră. Acum mam edificat. Ana Magnani a fost împuşcată în Roma, oraş
deschis, dacă tot aţi pomenit de filmul lui Rosellini.
Adică…ăă…. eroina interpretată de ea, vreau să spun.Vă
mai aduceţi aminte cum o chema? Poate n-o să mă credeţi
dar azi-noapte am visat-o. Am sărit din autocamion pentru
că mi se părea cunoscută şi nu ştiam de unde. O am şi
acum în faţa ochilor, exact cum o ţinea preotul acela
catolic în braţe. Mi-a distras puţin atenţia căciula de pe
capul preotului. Dac-aţi şti ce caraghios ciucure avea în
creştet! Aş fi recunoscut-o până la urmă dacă nu mă
împuşcau nemţii.
Turiştii se uitau cu gura căscată la Ionel, iar Nicu îşi
făcu de mai multe ori cruce.
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- În vis, vreau să spun, adăugă jenat.
-Pe cine să recunoşti? întrebă ghida măsurându-l
din ochi.
-Păi nu v-am zis? Pe Ana Magnani. Că de... de numele
eroinei nu-mi aduc aminte. Am visat scena asta din film
azi-noapte. Chiar am intrat în el.
-În ce?
- În film, unde în altă parte?
Elena Panait ridică contrariată palma dreaptă:
-Stai o clipă că mă zăpăceşti de cap. Pe împuşcată o
chema Pina, dacă ţii neaparat să afli identitatea
personajului din film. Dar eu vorbeam de semnificaţia
expresiei oraş deschis şi despre Pieta a lui Michelangelo
şi dumneata m-ai întrerupt absolut nepoliticos ca să îmi
povesteşti ce cai verzi pe pereţi ai visat azi-noapte? Nu
înţeleg. Îţi baţi cumva joc de mine sau mi se pare?
Ionel bătu în retragere:
-Îmi cer scuze dacă v-am supărat cu ceva. Tocmai vă
explicam coincidenţa celor spuse de d-voastră şi ...
-Nu vreau să mai aud nici un cuvinţel. Dacă nu ţi-aş fi
observat lipsa dimineaţă, probabil că ai mai fi dormit şi la
ora asta. Proastă mai sunt! Trebuia să te las în cameră ca
să te saturi de somn. Acum n-am mai fi purtat
dialogul ăsta.
-Care dialog? se încruntă Ionel, enervat că Elena Panait
îl tutuia.
Simţi braţul lui Nicu cum îl apucă după umeri,
purtându-l câţiva metri mai încolo.
- Eşti paliu rău, nea Ioane, dacă vrei să te pui de-a doua
cu băbăciunea! Lasă că nici cu ea nu mi-e ruşine. Amândoi
sunteţi duşi cu pluta. Ce sufletu’ meu era cu filmu’ ăla de
ziceai că l-ai visat, să mă tai dacă pricep. Şi dimineaţă,
când te-am trezit, vorbeai în dodii. Dar adineaori te-ai
întrecut pe matale. Cât mai dă din clanţă cotoroanţa, hai
să bem o cafeluţă la restaurant. O s-o bunghim pe geam
când termină de trăncănit.
-De data asta ai gura aurită, Nicuşor tată. Chiar îmi arde
buza după o cafea. Dimineţă n-am mai avut timp să-mi fac.
-Mie-mi spui. Poate ai ceva gozură prin caraiman
(buzunar) pentru cafea. La mandea-n portofel euroii-s
numa’ de-o centă (sută).
-Credeam că ştiu toate cuvintele interlopilor. Ce-i aia,
gozură?
-Mărunţei, bre, nu înţelegi? Monezi. Tura asta ieşi mata
la interval, iar mai târziu dau io de băut, ca să ne dregem.
-Nu mai pun băutură în gură.
-Cum spui şi mai vedem.
După ce băură cafeaua, cei doi bărbaţi ieşiră din
restaurantul aflat la parter, la timp ca să vadă grupul de
români care o luaseră la pas întins, în frunte cu Elena Panait
şi moldoveanul din Piatra-Neamţ. Străbătură cvartale cu
imobile de cinci-şase etaje, de culoarea cafelei cu lapte,
în combinaţii diferite de la un tronson la altul, construite
poate spre sfârşitul veacului XIX sau în zorii celui următor,
cu binecunoscutele magazine de cartier, cu vitrine de
sticlă, pe care le puteai întâlni în toate oraşele mai răsărite
din Europa. Dădură de vreo două-trei ori colţurile străzilor
largi. În afară de ghidă, nimeni n-ar mai fi ştiut pe unde să
se întoarcă la hotel.

(urmare din pag. 32)

Înlănţuirile într-un vizionar „cerc” netiranic
cert, pesimismul care domină universul liric al Mirelei
Bălan este de natură ontologică.
Remarcăm o voce lirică ce se doreşte a surprinde
de la distanţă totul (poate şi datorită profesiei sale),
simţindu-se aptă a implanta generalul în fibrele
particularului.
Cercul, simbol al timpului – în circularitatea lui
– devine halucinat de bulversant: „eu nu sunt tu / tu
nu eşti eu / eu nu sunt ea / ea nu este el...” Şi
totuşi... Doar „dincolo de sârma ghimpată a fricii”
şi te simţi încrâncenat. Înţelegi mesajul printr-o
vizualizare internă, în magma fiinţei tale. „Lagărul
trupului” sângerează. Fără cuvinte. Intuitiv. „Clipa”
se cere conservată într-un spaţiu verbal restrâns.
Explorarea se produce (sau ar trebui să se producă)
în însăşi fiinţa cititorului. A prezumtivului cititor.
Gândul îmboboceşte, înfrunzeşte, înfloreşte şi-apoi
devine memorie... şi „cercul se închide”.
O întrebare ferecă mintea. Poeta se identifică
într-acest „tiranic cerc”? Da, implicarea într-acest
amalgamic concret e stringentă („eu / ea / el / până
când voi creşte îndeajuns”), nu doar sfântă
responsabilitate faţă de „cuvântul / mărturisitor /
revelator / deconspirator...”
E timpul implicării responsabile, indiferent cum
am numi-o: „tarkovskiană”, „dantescă”,
„brâncuşiană”
sau
doar
proiecţie-n
„comutativitate”. Invitaţia este generoasă... „jos
garda orgoliului...” Poeta simte că a sosit
„momentul strigătului...” Poeta simte nevoie unei
rememorări a trecutului cu învăluiri în prezent. Dar
într-un prezent neluminat şi neaerisit încă. Un
prezent înfăşurat în mantie cenuşie, „patriei mele i
se cântă prohodul...” Dureros de trist. Dureros de
pesimistă viziune. Se pare că-n acest „cerc” –
înlănţuire, vulnerabilul domină conştiinţa. Şi aceasta
e marea durere a fiinţei implicate într-acest du-tevino al istoriei douămiiste. De ce să fim
„muribunzii”? De ce să ne lăsăm dominaţi de „apele
reci ale memoriei”? Viziune pe verticală.
Şi dacă, totuşi, „nu avem libertate”, se impune
să „iubim IDEEA de libertate”. Acesta este mesajul
tinerei poete Mirela Bălan. Merită să-i auzim vocea,
merită să ne lăsăm înlănţuiţi, doar pentru câteva
clipe, de „tirania cercului” său poetic.

(va urma)
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(I)
După anul 1540 se cristalizează mai evident
„Uniunea celor trei naţiuni: saşi, maghiari şi secui”
şi se oficializează cele patru religii: catolică,
calvină, luterană şi unitariană. Religia ortodoxă a
majorităţii populaţiei româneşti avea un statut de
„religie tolerată”. Nobilimea română era şi ea
exclusă din exercitarea drepturilor constituţionale
pe temeiul religiei sale ortodoxe.
Instaurarea stăpânirii habsburgice în
Transilvania nu aduce importante modific ări
sistemului politic. Diploma leopoldină din 1691,
care constituie actul fundamental al organiz ării
provinciei, menţine statutul celor „trei naţiuni” şi
patru „religii recepte”, cu excluderea românilor
cărora li se refuză în continuare accesul de a fi
reprezentaţi în dietă, în funcţiile administrative şi
juridice 1.
Situaţia politică şi socială a românilor din
Transilvania avea să se agraveze, culminând cu cele
din secolul al XVIII-lea. Tratamentul aplicat de
către saşi populaţiei române avea să constituie
nenumărate plângeri adresate împărătesei de la
Viena. Academicianul Ştefan Meteş avea să
sintetizeze aceste aspecte într-o lucrare, pe care
o publică alături de alţi cercetători, într-un volumul
în limba franceză, intitulat La Transylvanie, apărut
sub auspiciile Academiei Române în anul 1938 2.
Torturile aplicate de saxoni românilor în plin
fief princiar erau cumplite, avea s ă consemneze
A. Jakab, într-o lucrare apărută la Budapesta în
1876 3.
Dintre numeroasele plângeri, este consemnat ă
cea a românilor din valea Rodnei adresat ă
împărătesei Maria Thereza în anul 1754: „Saxonii
spun că totul aparţine oraşului Bistriţa, munţii,
pădurile şi câmpiile; şi pentru asta noi trebuie să
le plătim dijmă pe tot ce noi posedăm…După
bunul lor plac noi trebuie să muncim la vânătorile
lor, dacă nu, ei ne prind şi ne bat…dacă nu putem
plăti ne garrottent 4, ridică gibets 5 în toate oraşele;
ne închid, ne leagă pietre de picioare, ne torturează
până când nu le dai banii 6.
Românii din Săcele din apropierea Braşovului,
în protestul adresat guvernatorului de la Sibiu în
1758 arătau faptul că au fost bătuţi aşa de tare încât
au fost nevoiţi să fie aduşi acasă întinşi în căruţe.
Alţii, care au comunicat poporului ordinul
guvernatorului de anulare a muncii gratuite, au fost
legaţi de stâlpi cu lanţurile în jurul gâtului, mâinile
prinse în cătuşe şi legaţi la spate. La Braşov le-au
aplicat 24 lovituri cu bâta, cu amenin ţarea că le va
fi luată viaţa dacă mai îndrăznesc să meargă la Sibiu
să se plângă 7.
În anul 1764 românii din S ălişte aproape de

Sibiu, au scris guvernatorului din Transilvania faptul c ă:
„Consiliul oraşului Sibiu, ne-au declarat şerbi, în timp ce
noi şi înaintaşii noştri eram liberi sub împăraţii Léopold
şi Carol şi chiar sub Maria Thereza” 8.
Şi nobilii maghiari nu au rămas mai prejos decât cei
saxoni. Ei reţineau pe români la muncă aproape toată
săptămâna pentru a servi la munca câmpului, la t ăiatul
copacilor şi transportarea lor de la mari distanţe la locuinţa
nobilului maghiar. Pentru cositul ierbii şi însilozarea lui
erau utilizate femeile şi chiar fete tinere aşa cum se
întâmpla în zona Făgăraşului. Acestea erau obligate şi la
numeroase munci în castelul seniorului. O corvoad ă
epuizantă era transportul cărbunelui de la distanţe, care
ajungeau uneori şi la 100 km., unde bietele animale mureau
de multe ori de epuizare.
Principele Mihai Apafi trage un semnal de alarm ă
saxonilor din Sibiu în mai 1676, când le scris: „Experien ţa
de fiecare zi dovedeşte că românii sunt o naţiune care
creşte rapid numeric, în timp ce saxonii şi ungurii se
diminuează în fiecare zi”. Din acest motiv Apafi ordon ă:
„nu este permis nici unui ungur din S ăcădate (localitate
aproape de Sibiu) să vândă pământ unui român şi nici
românului să-l cumpere. Cei care până acum au cumpărat,
trebuie să-l redea înapoi” 9.
Consiliul oraşului Turda decide în anul 1712: „Pentru
că valahii se înmul ţesc rapid şi ne prejudiciaz ă
interesele,… decidem în unanimitate ca proprietarii şi
văduvele din oraş au obligaţia să expulzeze în timp de opt
zile, pe toţi valahii stabiliţi în casele lor sau pe terenul lor,
sub pedeapsa unei amenzi de 5 florini” 10.
O măsură similară a fost luată de Consiliul din Târgul
Mureş în anul 1759. El avea s ă consemneze: „Orice
locuitor de origine valahă nu poate cumpăra un teren şi să
aibă dreptul de posesie pe un teren din ora ş. Nu trebuie să
i se dea nici teren arabil sau păşune care să fie înglobat în
zona oraşului. Nici un cetăţean nu trebuie să-i protejeze sau
să le ofere de muncă, dar mai ales să nu le dea teren
pentru a se instala, trebuie din contra s ă fie denunţaţi
primarului” 11.
Asemenea măsuri restrictive erau obişnuite în multe
alte oraşe din Transilvania. Dar românii prolifici şi datorită
unei vitalităţi extraordinare au reuşit datorită muncii lor
şi tenacităţii să spargă barierele opresiunii şi datorită
comerţului şi industriei practicate să se impună în faţa
ungurilor şi saşilor.
Situaţia demografic ă la începutul secolului al
XVIII-lea în unele oraşe din Transilvania cu administraţie
săsească, scoate în evidenţă raportul dintre românii şi
ungurii, în ciuda acelor restricţii,:
·În Braşov la 1713; 738 români şi 631 unguri.
·La Sibiu în 1698; 11 români şi doar 5 unguri.
·În Sighişoara în 1725; 55 români şi 16 unguri.
·La Mediaş în 1723; 96 români şi 23 unguri
·La Deva în 1727; 113 români şi 56 unguri
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La Arad în 1720; 177 români şi 35 unguri 12.
Savantul francez J. Bongars, în drum spre
Constantinopol traversează şi Transilvania în perioada maiiunie 1585, unde constată: „Plecând din localitatea Seini
( la 30 km. de oraşul Satu Mare, unde am petrecut noaptea
de 7 mai) se vorbea mai mult româna ca maghiara” 13.
Starea românilor din Transilvania în perioada anilor
1763-1764 a fost descrisă şi de geologul neamţ Haquet:
„Această naţiune neglijată şi oprimată ocupă cele mai
proaste terenuri din toată ţara... Dacă un sat românesc este
amplasat în vecinătatea unei localităţi saxone sau ungureşti,
românii nu au permisiunea să se apropie de acestea unde
locuiesc naţiunile privilegiate… Nu voi uita niciodat ă
cuvintele unei bătrâne românce din Şinca Veche care a
mărturisit pe patul ei de moarte: Mor fericită, pentru că
nu las după mine nici o femeie sau copil în sclavie. Peste
tot unde am locuit în mijlocul lor, am numai dovezi c ă
românii sunt buni. Inima lui se deschide dac ă este tratat
ca un frate. Am putut observa timp de doi ani, cât am
petrecut în mijlocul lor, faptul că am fost tratat cât se poate
de civilizat. Ce rău poate cauza ura şi indiferenţa cu care
este tratată această naţiune altfel atât de mare
şi strălucitoare” 14.
Un nobil maghiar Gheorghe Retteghi scria într-o
cronică în 1761 despre acţiunile temerare ale iobagilor
români: „Am aflat c ă românii din departamentul
Hunedoarei au scris prefectului Ladislau Balogh: Noi ne
mirăm şi întrebăm pentru ce voi ungurii ne opune ţi
jugul corvoadei, pentru că noi suntem şi am fost din
totdeauna mai numeroşi ca voi şi lucru mai important,
noi suntem mai vechi ca voi pe acest pământ, noi suntem
descendenţi din daci.”
Retteghi la aflarea acestei explicaţii date prefectului,
avea să-şi exprime propriile observaţii care pot constitui
opinia generală a celor mai mulţi nobili maghiari şi saşi:
Este o minciună, naţiunea română este o colonie
romană. Alţii au fost dacii şi gândesc că nu formau o
naţiune abjectă fără nimic şi fără legi cum sunt aceşti
români. Trebuie să mă gândesc ce vor crede ace şti
români dacă cineva le va inocula asemenea idei, ei ar
putea repede să ne extermine, pentru că în Transilvania
sunt cu siguran ţă de zece ori mai mul ţi români
ca unguri 15.
Şi totuşi românii din Transilvania au rezistat acestor
persecuţii şi injustiţii datorită a două suporturi: prima
morală, a doua con ştiinţei naţionale. Practicarea
îndelungată a religiei ortodoxe în jurul c ăreia poporul
asuprit s-a adunat cu multă credinţă, în care preoţii au ştiut
să conserve bunele reguli şi obiceiuri religioase dar să şi
propage speranţa unor zile mai fericite, a constituit un
însemnat suport. Un alt factor îl reprezenta limba şi
conştiinţa naţională. Faptul că nu sunt singuri şi fraţii lor
din cele două Ţări Româneşti sunt alături de ei, constituind
o naţiune comună, credem că a contribuit la supravieţuire
în condiţii neprielnice.
(va urma)

Note:
1 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania
între anii 1790 şi 1848, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1986, pag. 42.
2 La Transylvanie, Ouvrage publie par l’Institut d’Histoire Nationale
de Cluj, Academie Roumaine, vol.II, Bucureşti, 1938, pag. 261.
Volumul conţine 857 de pagini şi cuprinde mai multe lucrări scrise de
personalităţi din diferite domenii culturale precum:
·Laurian Someşan, Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. „Structura
orografică a Transilvaniei şi influenţa ei asupra vieţii poporului”
·Sextil Puşcariu, membru al Academiei Române, profesor la
Universitatea din Cluj. „Rolul Transilvaniei în formarea şi evoluţia
limbii române”.
·Constantin Daicoviciu, conferenţiar la Universitatea din Cluj.
„Transilvania în antichitate”.
·Ion Lupaş, membru al Academiei Române, prof. la Universitatea din
Cluj. „Realităţile istorice din Voivodatul Transilvaniei din sec.
XII-XVI-lea” şi „ Dezagregarea monarhiei Austro-Ungare şi
eliberarea Transilvaniei”.
·Ştefan Meteş, membru corespondent al Academiei Române. „Viaţa
parcursă de români în Transilvania în secolele XVI-XVIII-lea”
·Silviu Deagomir, membru al Academiei Române, prof. la
Universitatea din Cluj. „Românii din Transilvania şi vechile mişcări
de resurecţie naţională”
·I. Moga, „Lupta românilor din Transilvania pentru emancipare
naţională”.
·Coriolan Petranu, prof. de istoria artei la Universitatea din Cluj, „Arta
românească în Transilvania”.
·Tiberiu Brediceanu, „Istoria muzicii româneşti în Transilvania”.
·N. Drăganu, prof. la Universitatea din Cluj, „Istoria literaturii române
din Transilvania de la origini la sfârşitul secolului al XVIII-lea”.
·D. Popovici, prof. la Universitatea din Cluj, „Literatura română din
Transilvania în sec. al XIX-lea”.
·Romulus Vuia, directorul Muzeului etnografic din Transilvania,
„Satele româneşti din Transilvania şi Banat”.
·Dr. Sabin Manuila, directorul Institutului central de statistică, „Aspecte
demografice din Transilvania”.
3 Ibidem, pag. 265.
4 Garrotte=Un instrument de schingiuire prin strangulare.
Condamnatul este aşezat pe o platformă la care este adăugată un
stâlp cu o placă pentru a fi aşezat condamnatul. La nivelul gâtului
este amplasat un colier din fier care se strânge în jurul gâtului cu un
şurub reglabil provocând chinuri groaznice. Le Larousse pour tous,
Claude Augé, Paris, pag. 743.
5 Gibet=Loc unde se găsesc instrumente de tortură, spânzurători.
Ibidem, pag. 760.
6 La Transylvanie, op.,cit., pag. 265.
7 La Transylvanie Ibidem, pag. 266, Jakab: A Királyföldi viszonyok
ismertetése, II, Budapest, 1876, p. 252-253.
8 La Tra Ibidem, pag. 266, Jakab, op.,cit., pag. 275-276.
9 La Tran Ibidem, pag. 267, Hurmuzachi, XV, pag. 1363-1364, doc.nr.
2495.
10 La Tran Ibidem, pag. 269, Orban B, Torda város és környéke,
Budapest, 1889, p. 271.
11 La Tran Ibidem, pag. 269, Kolosvari-Ovari, Corpus Statutorum
Municipalium Transylvaniae; Budapest, 1885, p. 156-157 şi Tr. Popa.
Monographie de la ville de Târgul –Mureş, 1932, p. 26.
12 La Tran Ibidem, pag. 270. Acsady, Magyarorszag népessége a
progmatica sanctio koraban, Budapest, 1896.
13 La Tran Ibidem, pag. 270. Szamota, Régi utazasok Magyarosz
ágon és a Balkánfélszigeten, Budapest, 1891, pag. 173.
14 La Tran Ibidem, pag. 272. Reisen durch die nordischen Alpen,
Nuremberg, 1790, p. 111-112
15 La Tran Ibidem, pag. 273. Revue hongroise Hazánk, III,
Budapesta, 1884, p.383.
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Implicarea în util a unui obiect de art ă
ţărănească nu-i poate diminua ori anula acestuia
valoarea estetică. În cel mai rău caz îl poate
complica pe cercetătorul ce se încumetă să-l
studieze şi să-l evalueze în toate relaţiile sale.
Atunci când un obiect de lână, lemn, piatră etc. a
fost investit cu atribute artistice excepţionale, el
se detaşează de categoria iniţială, situându-se pe
o anumită treaptă de pe scara valorilor estetice,
naţionale ori universale, indiferent de mediul din
care provine, indiferent dacă autorul ori autorii
lui, susţin că l-au confecţionat doar pentru a-l
aşeza pe perete ori pe laviţă.
Ignorarea de către ţăran a unei ştiinţe care se
numeşte estetică, ştiinţa care se ocupă şi cu studiul
obiectului confecţionat de el nu credem că poate
fi un impediment în emiterea unei corecte judecăţi
de valoare a esteticienilor şi etnografilor. Calitatea
artistică a celor mai multe obiecte confecţionate
în lumea satului are o determinare social istorică.
Capodoperele sunt însă şi consecinţa unui efort
creator, îndelung elaborat şi impulsionat de flacăra
marilor talente şi genii, care întâmplător sau
necesar s-au născut de-a lungul veacurilor şi în
lumea satului.
Nu totdeauna însă, cercetătorii culturilor
arhaice reuşesc să desprindă caracteristicile fizice
ori funcţionale ale unui obiect de artă ţărănească
calităţi proprii unei categorii, de valoarea sa
artistică excepţională născută ca rezultat al unui
efort creator deosebit. Şi aici ne referim la
cercetători autentici, adică profesionişti şi nu
la amatori.
Se consideră deseori că este mult mai
important în cercetarea fenomenului cultural
ţărănesc doar procesul tehnic în sine, iar cercetarea
ori aprecierea frumosului artistic ar fi chiar un
adevărat păcat (estetism, estetizare). Deseori,
calităţile artistice sunt considerate ca ceva apărut
cu totul întâmplător, determinate fiind doar de
anumite aptitudini ale individului şi materializate
sporadic. Uneori, se confundă chiar unele aspecte
formale aproximative ale uneltelor folosite în
acţiunea necesară desfăşurării unui proces tehnic,
cu valoarea obiectului ce îndeplineşte funcţii utilitar
artistice. Unealta are forma născută din necesitatea
exercitării funcţiei pentru care a fost creată, putând
avea şi aproximative calităţi artistice. Rareori un
gen ori o categorie de unelte au forme variate, ca
urmare a acţiunii insistente a sensibilităţii umane
asupra lor. Ea este rezultatul raţiunii implicate în

util şi are investită în primul rând inventivitatea, pe
când obiectul de artă înseamnă o întrepătrundere pe
scară istorică a gândirii sensibile cu atributele utilitare
ale acestuia. Categoria aceasta se manifestă printr-o
diversitate de forme, aspecte şi nuanţe care depăşesc
cadrul unei funcţionalităţi pur uzuale.
În realizarea acestora s-a implicat sensibilitatea
omului în general printr-un proces cultural, social
îndelungat, căpătând dimensiuni istorice. Modul în care
se insinuează însă această funcţie în existenţa ţăranului,
precum şi modul în care ea implică pe fiecare individ
din cadrul comunităţii săteşti este total diferit de felul
în care se realizează creaţia artistică din mediul urban.
În lumea satului arta nu a fost recunoscută şi inclusă
într-un sistem oficial de valori spre a fi conservate, ci a
rămas o problemă a fiecărei familii şi a indivizilor.
Atingând cote valorice excepţionale, creaţia
ţărănească se ierarhiza aproximativ prin manifestarea
firească a unor talente de excepţie. Aceste talente nu
se pot afirma însă şi nu pot căpăta un statut special,
deoarece mediul social nu are perfectat un sistem de
relaţii culturale şi o instituţie favorabilă unei astfel de
„atitudini”. Prin „mimezis”-ul manifestat continuu, dar
mai ales prin ajutorul dezinteresat pe care-l dau cei
mai pricepuţi (talentaţi) săteni oricăror solicitanţi,
valoarea individualităţilor şi capodoperelor – unicate
este absorbită şi nivelată în continuu. Rapiditatea cu
care este generalizat orice fapt folclorico-artistic
deosebit, face dificilă sesizarea unei ierarhii chiar şi
pentru cineva care urmăreşte fenomenul în timpul
producerii lui.
Pe de altă parte problema conservării obiectelor în
lumea satului a r ămas într-o formă primară,
neînregistrând nici un progres de-a lungul mileniilor.
Capodoperele nu au beneficiat niciodată de un regim
preferenţial, ele fiind expuse aceloraşi condiţii de
folosire şi uzură ca şi oricare alt obiect din categorie.
Unele tendinţe de conservare limitată de obicei la
două sau la cel mult trei generaţii sunt determinate mai
mult de consideraţii afective, sătenii nefiind conştienţi
de poziţia pe scara valorilor a obiectelor confecţionate
de ei. Există însă ceva care se ridică peste nevoile stricte
ale acestora; este vorba de aşa-zisul psihism social care
impune indivizilor o voinţă cu un caracter social-istoric.
Cota la care poate ridica această „voinţă” arta
ţărănească este diferită de la popor la popor şi exprimă
în ultima analiză vârsta sa culturală. Vârsta culturală a
unui grup etnic exprimă, după părerea noastră,
continuitate neîntreruptă în plan cultural-artistic, iar ca
atribut al permanenţei creaţia trebuie să poarte prin
timp pecetea genezei sale.
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POPA, Dumitru – pictor (n. 1 aprilie 1902
în comuna Jariştea, Vrancea - m. 6 ianuarie
2000, Focşani). A absolvit Şcoala Normală,
după care a urmat cursurile Academiei de Arte
Frumoase din Bucureşti, unde a studiat cu
Camil Ressu, iar printre colegi i-a avut şi pe
Ion Irimescu şi Alexandru Ciucurencu. A
activat în cadrul Cenaclului Artiştilor Plastici
din Galaţi înfiinţat în 1951, contribuind la
dezvoltarea mişcării plastice de la Dunărea de
Jos. De-a lungul anilor, şi-a organizat peste 30
de expoziţii personale la Focşani, Vidra,
Jariştea, Ţifeşti, a expus la manifestările
Salonului Oficial de la Bucureşti (1929, 1937,
1939, 1941, 1943, 1946), unde a primit în
1939 şi un premiu pentru pictur ă, la
Interregionalele de la Iaşi şi Galaţi, precum şi
la alte reuniuni de grup de la Bucureşti, Bacău
şi Suceava.
Caracterizat de Valentin Ciucă drept un
„pictor de factură clasică în sensul unui raport
corect cu determinările realului pe care-l
percepe atât în latura pitorescului cât şi a
dimensiunii simbolice”, Dumitru Popa a cultivat
cu consecvenţă, în întreaga sa carieră, peisajul,
natura statică, portretul şi compoziţia cu mai
multe personaje, genuri pe care le-a practicat
atât în tehnica uleiului, cât şi în acuarelă,
tempera, guaşă sau tehnici mixte. Îndrăgostit
de natură, el a imortalizat aspecte ale peisajului
montan şi colinar, a redat frumuseţea plaiurilor
din ţinuturile moldave unde a poposit cu
şevaletul, a surprins răcoarea codrilor şi
curgerea cristalină a apelor. S-a oprit în aşezări
rurale şi a pictat case, gospodării, interioare şi
oameni în plină activitate, dând o importanţă
deosebită punerii în valoare a culorii locale, a
specificului arhitectonic şi etnografic din
localităţile întâlnite. Nu a exclus din
preocupările sale nici peisajul urban,
promenadele pe străzile Focşaniului, forfota
mulţimii în zonele comerciale. În conceperea
tablourilor, pictorul acordă o deosebită atenţie

Dumitru Popa, autoportret
desenului, care este exact, viguros, ca şi culorii, pe
care o aşează uneori în tonuri închise, cu contraste
aproape dramatice, alteori o distribuie în tente şi pete
care emană lumină, calm, linişte. Artistul, subliniază
Valentin Ciucă, „vede, de fiecare dată, ceea ce i se
pare semnificativ şi pătrunde printr-un dialog confratern
în intimitatea naturii. Colorează în tonurile calde ale
culorii locale, interpune filtrele de lumin ă pentru a
sublinia monumentalitatea formelor şi totul se încheie
în nota unui hedonist care ia lumea aşa cum este”. Ca
portretist el a avut capacitatea să pătrundă în forumul
lăuntric al modelelor şi să le dezvăluie trăsături de
caracter care să le definească personalitatea. Adesea
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şi-a scrutat şi propriul chip, pictând autoportrete pe
care retina le reţine ca memorabile. Artist care şi-a
trăit cu demnitate existenţa, atât ca profesor cât şi ca
pictor, Dumitru Popa şi-a slujit ţara cu modestie şi
discreţie, rămânând în conştiinţa celor care l-au
cunoscut ca un creator valoros, dăruit cu har, pe care
generaţiile de astăzi şi de mâine n-ar trebui să-l uite.
Bibl.: Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase
în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009;
Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase
din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011;
Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici
gălăţeni, ediţia I, Editura Terra, Focşani, 2007; ediţia
a II-a, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013.

Peisaj montan, acuarelă

Case bătrâneşti

Portret de bărbat
Portret de femeie

Promenada
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Florian Doru Crihană şi-a canalizat demersul său artistic
în special pe crearea unor lucrări de pictură satirică grupate
pe cicluri. Aşa au apărut seriile intitulate „Lumea copiilor”,
„Scrisori”, „Omul de zăpadă”, „Portrete”, „Nuduri” etc. De
câţiva ani însă, el şi-a axat ciclurile pe teme cu implicaţii în
istoria unor ora şe („Veneţia”, „Broderii de Bruges”,
„Legnica”, „Sacile”), a unor drame navale şi umane („Titanic”),
a unor realizări unice ale tehnicii mondiale („Turnul Effel”)
şi, pe un plan mult mai larg, în istoria civiliza ţiei omeneşti
(„Călător prin 21 de secole”). O opţiune deloc uşoară, fiindcă
ea presupune pe lângă talent şi o documentare foarte serioasă,
parcurgerea unor materiale care să-l ajute în materializarea
proiectelor sale. Plăsmuirile satirice şi umoristice ţesute
pe marginea acestor teme au urm ărit nu numai s ă
descreţească frunţile iubitorilor de frumos, să le aducă
zâmbetul pe buze, să râdă, să se relaxeze, dar şi să-şi lărgească
mai mult cunoaşterea graţie informaţiilor date prin scurte
texte, prin stilurile arhitectonice ale diferitelor obiective
prezentate, ale tradiţiilor şi obiceiurilor locuitorilor, ale
valorilor culturale evocate prin imagini. A fost astfel şi un
prilej benefic pentru ei şi de a gândi, de a medita asupra unor
evenimente, asupra rolului pe care unele personalit ăţi l-au
avut în epocile în care au trăit şi şi-au desfăşurat activitatea.
Noua sa expoziţie personală „Galaţi - aventura unui
secol”, găzduită de Biblioteca Franceză „Eugene Ionesco”,
continuă aceste nobile preocupări artistice ale sale, fiind cu
atât mai incitantă cu cât oraşul de la Mila 80 este locul său
de naştere, locul unde s-a format ca inginer şi pictor, locul
unde astăzi trăieşte şi creează. Desigur, cele 40 de lucrări
care alcătuiesc expoziţia ar putea părea insuficiente pentru
incursiunile pe care le întreprinde în istoria ora şului, însă
modul selectiv în care el procedează în alegerea subiectelor
este semnificativ pentru a oferi imagini atrăgătoare, pe care
ochiul le parcurge cu deosebit interes. Apari ţia tramvaiului
la Galaţi, atestată la 1895, unele accidente înregistrate de
acest mijloc de transport în comun pe strada Portului şi la
intersecţia străzilor Traian şi Basarabiei, Valea oraşului cu
desele inundaţii suferite, Şantierul Naval, înfiinţat în 1897
de inginerul Gheorghe Fernic, soarta unor nave ca Nahlin
(iaht britanic cumpărat în 1937 de primul ministru Gheorghe
Tătărăscu, rebotezat în România „Luceafărul”, pe vremea
regelui Carol al II-lea, „Răsăritul”, „Libertatea”, pe vremea
comuniştilor, şi vândut mai pe nimic dup ă 1990),
„Transilvania” (construit ă în 1938 în Danemarca şi
scufundată în 1979 în apele Dunării), Grădina Publică
(înfiinţată în 1864 de pârc ălabul Iorgu Ghica), Parcul
Municipal, Portul, zona cunoscută sub numele „La două babe”
constituie subiectul unor compoziţii umoristice care pun în
evidenţă o imaginaţie productivă a artistului, construirea unor
poveşti vizuale inteligente, de mare efect la impactul cu cei
care le contemplă. La fel procedează Florian Doru Crihană
şi în cazul unor edificii ca Palatul Justiţiei de pe strada
Domnească, înălţat între 1912 -1923 (din 1974 sediul
Universităţii Dunărea de Jos”), Palatul Navigaţiei (Gara

Bursa inundată

Bustul lui Lascăr Catargiu
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Exod

Fluvială), Biserica fortificată „Precista”, Bursa de Comerţ,
înfiinţată în 1881, Baia Comunal ă, construită între
1925-1935, Farmacia Ţinc (azi, Casa Colecţiilor), Teatrul
Dramatic „Fani Tardini” (fost sediu al Bibliotecii „V. A.
Urechia”), Restaurantul „Pescarul”, Casa „Simion
Gheorghiu”(la parterul căreia se afla cândva Restaurantul
Universităţii) etc. În ipostaze comice sunt prezentate şi
monumentele oraşului: Bustul lui Mihail Kogălniceanu
(1893), Statuile lui Mihai Eminescu, Ion C. Br ătianu,
Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Fântâna artezian ă
de la Grădina Publică, Fântâna „Femeia pe valuri”,
Fântâna „Păpădia”.
Turnul de televiziune, înalt de 150 m, devine trambulin ă
pentru înotătorii care sar în bazinul de pe plaja „Dunărea”.
În alte imagini, el este integrat în construc ţia podului de
peste Dunăre, obiectiv visat de zeci de ani de gălăţeni şi
încă netransformat în realitate, sau este unul din pilonii
care susţine osia gigantei roţi ce se găsea odinioară pe
strada Brăilei, în rotonda din preajma restaurantului
„Ultimul Leu”. Statuia lui Eminescu are instalat în partea
din faţă un microfon, iar Veronica şi Ion Creangă sunt
cocoţaţi pe creanga unui copac şi aşteaptă începerea
spectacolului; Statuia lui Ion C. Brătianu (autor, Ion
Iordănescu) şi „Femeia pe valuri” (autor, Constantin
Baraschi), multiplicată sub forma valurilor, au pornit în
exod pe Dunăre, iar pe soclul rămas liber tronează
personajul lui Cervantes, Don Quijote, vecin cu „Elicea”,
prin care gălăţenii au aniversat în 1973 împlinirea a 80 de
ani de la înfiinţarea Şantierului Naval, de fapt a Uzinelor
de construcţii mecanice şi turnătorie din fier şi bronz,
embrionul Şantierului G. Fernic & Comp. „Poarta
turcească” este când cadru pentru cuplul Mihail
Kogălniceanu – Alexandru Ioan Cuza, când loc de acces
spre Delta Dunării, când deschidere „triumfală” spre valea
oraşului. Un poliţai care păzeşte Statuia lui Eminescu
pentru ca răufăcătorii să nu mai fure mâna personajului
feminin care ţâşneşte din blocul de marmură, simbol al
geniului, a adormit pe banca din preajmă ţinând la piept un
volum cu versurile Poetului. Dat jos de pe soclu de
autorităţile comuniste după 1948, Bustului lui Lascăr
Catargiu, care iniţial alcătuia partea superioar ă a
Monumentului Unirii din rotonda din fa ţa Grădinii Publice,
dezvelit în jurul datei de 14 iulie 1928 (oper ă a lui Raffaelo
Romanelli), nu-i rămâne decât să mâne boii înjugaţi aflaţi
în compozi ţia realizată în altorelief de la baza
monumentului (simbol al reformei agrare înf ăptuită de
Cuza în 1864). În locul lui se înal ţă statuia de astăzi a
domnitorului Al. I. Cuza, operă în bronz a sculptorului Ion
Jalea. Nicolae Mantu, cunoscut mai ales ca pictor
animalier şi caricaturist, pictează stând călare pe un cal,
iar animalul pictat (un câine de vân ătoare) îi iese prin
suportul tabloului. Din Gara Fluvială, în mod paradoxal,
ies garnituri de tren tractate de locomotive cu abur. Un
poliţai stă ghemuit pentru ca un altul, urcat pe spatele lui,
să privească indiscret peste gardul înalt în curtea
Institutului Notre Dame de Sion, unitate de înv ăţământ
creată la 24 octombrie 1867 de c ătre congrega ţia
călugăriţelor catolice. „Ziua marinei”, sărbătorită pentru
prima oară la Galaţi la 15 august 1902, aduce în

prim-plan elemente comice veritabile. Nava „Transilvania”
este văzută ca pieton pe cheiul Dunării, pierzându-se şi ea
prin mulţimea care forfoteşte în Gara Fluvială. Baia
comunală este alimentată cu apă printr-un fel de cascadă.
Alte şi alte exemple pot fi enumerate. Lucr ările lui Florian
Doru Crihană sunt toate un izvor de umor inteligent,
materializat în imagini configurate cu o statornic ă
preocupare pentru execu ţia grafică, cromatică şi
compoziţia de ansamblu. Desenul său este precis, urmărind
uneori redarea celor mai fine detalii, alteori sintetizând
elementele principale ale obiectelor care populeaz ă spaţiul
plastic al tablourilor. Sunt de asemenea de remarcat
calităţile sale inginereşti în redarea cu minuţiozitate a
specificului arhitecturii edificiilor imortalizate, a navelor,
a unor obiective ce sunt integrate nara ţiunii plăsmuirilor
sale. Din punct de vedere cromatic el se men ţine în aceeaşi
gamă a griurilor, răspândite cu trăsături fine de penel,
mergând până la acorduri de mare rafinament.
Cu noua sa expoziţie, Florian Doru Crihană dovedeşte
mai întâi de toate că este un fiu al Galaţiului care nu-şi
poate uita oraşul în care s-a născut, trăieşte şi creează,
oraşul care este martorul admirabilelor sale succese
naţionale şi internaţionale, că prin ceea ce face caută să-l
impună în lume. „Galaţi – aventura unui secol” este o
manifestare de prestigiu, care confirmă talentul şi verva
satirică a autorului, originalitatea şi inventivitatea lui
creatoare. Sunt atribute care l-au impus în con ştiinţa
publicului şi a criticii de specialitate şi justifică
numeroasele premii (peste 80) primite de-a lungul
anilor în ţară şi peste hotare, precum şi prezenţa creaţiei
sale pe simezele marilor muzee ale lumii, al ături de
personalităţi celebre.

Gara Fluvială
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DOCUMENTE INEDITE
Sat situat în centrul judeţului
Galaţi, traversat de pârâul Lozova,
Cuca este o localitate atestată
documentar la 15 iulie 1448,
într-un document prin care Petru
voievod (1447-1448) d ăruieşte lui
„pan Cernat ploscar“ şi fratelui său
Şteful, mai multe sate, între care
şi „Fântâna lui Cucu pe Soholui“ 1.
Peste un secol, când voievodul
moldovean Petru Rareş (a doua
domnie, 1541-1546) face danie unor r ăzeşi o parte
din moşie „sub dumbravă“, ca să-şi întemeieze un
sat, aşezarea se numea „Fântâna Cucului“ 2.
Miron Barnovschi întăreşte lui Nicoriţă hatman
şi pârcălab de Suceava, soţiei sale, Todosia şi
mănăstirii lor din Tătăraşi3, la 28 martie 1629,
stăpânirea peste mai multe sate şi ocine, între care
şi a cincea parte din satul Cuca: „şi la aceasta, de
asemenea, le dăm şi le întărim din ispisocul de
cumpărătură ce au avut de la domnia me, a cincea
parte din tot satul Cuca, aproape de Gala ţi, ce este
în ţinutul Covurluiului, ce le-a fost cump ărătură de
la Toader Calotă şi Simion şi fiii popii Spârcoci şi
fratele său, Bălaci, pentru douăzeci de boi cu
vaci…“4. Mănăstirea Nicoriţa din Iaşi a stăpânit părţi
din moşia satului Cuca până la secularizarea averilor
bisericeşti din anul 1863 5. De asemenea, Mănăstirea
Mavromol din Galaţi stăpânea şi ea o parte din moşia
satului înainte de 6 mai 1786, venitul acestei mo şii
fiind, în anul 1830 de 400 de lei 6.
În Cuca exista cel puţin o biserică din perioada
medievală. Popa Spârcoci amintit în documentul
din anul 1629 pe care l-am citat, era, f ără îndoială,
slujitor bisericesc în acest sat.
La sfârşitul veacului al XVIII-lea se cunosc
numele unor preoţi care posedau părţi de moşii în
Cuca. Astfel, la 19 decembrie 1799 preotul Mihai,
fiul lui Zaharia vinde căpitanului Petru Cernat părţi
din moşia Chetroiu7. Câteva luni mai târziu (la 27
aprilie 1800) acelaşi căpitan cumpără alte părţi din
moşia Chetroiu de la preotul Ilie, fiul preotului Ion
Porombii şi de la ginerele acestuia, preotul Neculai.
Catagrafia bisericească din 1809 înscrie la
biserica Sf. Voievozi din Cuca pe preotul Aldea
Vasilachi 8.
Potrivit Catagrafiei ţinutului Covurlui, la 1831
situaţia bisericească din Cuca era următoarea: „Satul
Cuca, stăpănit de Sv(ânta) Monastire Nicoriţa din
E i de Sv(ânta) Monastire Mavromol din Gala ţi“.
„(Preoţi): Dumitru săn Timofte Poalelungi; Neculai
săn Dimitru Chiosa; Dimitrii săn Costandin
Simiuon. (Dascăli): Teodor săn Ilii; Tănasă săn
preot Ştefan; Dumitru Apetroaie, la hram Sfinţ ilor

Voievozi“9.
Biserica din Cuca se afla la mijlocul secolului al
XIX-lea în stare de ruină, ceea ce înseamnă că fusese ridicată
cu mult înainte de anul 1800. Astfel, potrivit unui raport din
13 noiembrie 1852 al protopopului ţinutului Covurlui,
Zaharia Rodocolat, privind starea rea a bisericilor „Sat(ul)
Cuca, proprietatea Sf(ântului) Mormânt (avea) biseric ă
în proastă stare în care şi ploauă, pereţii-s de nu(i)ele,
ţintirimul făr(ă) încungiurătoare“10. Pentru a-i determina
pe locuitori şi proprietarii moşiei să repare sfântul locaş,
protopopul ridică Sfântul Antimis, motivându-şi astfel gestul
său: „Cu aceasta socot că nu vor întârzia a face locuitorii
gardurile, precum ne-au i ş făgăduit, iar proprietarii,
deşteptându-se, vor pune în lucrare fapt ă plăcută lui
Dumnezeu pe proprietăţile lor de unde iau sume de mii de
galbini pi posăsii pi fiecare an“11.
La cererea insistentă a locuitorilor de a li se restitui
Antimisul luat de protoiereu, măcar pentru Postul Mare,
episcopul Meletie al Huilor încuviinţează restituirea pe
termen de două luni12, îndemnând totodată pe locuitori să
se ocupe de zidirea din nou a unui loca ş13. Gardul bisericii
va fi refăcut însă abia în vara anului 1853 14. În ceea ce
priveşte ridicarea unei noi biserici în Cuca primele măsuri
s-au luat abia peste un deceniu.
Din documentul pe care-l publicăm mai jos pentru întâia
dată, aflăm că Epitropia Sfântului Mormânt a decis, în anul
1862, ridicarea unei noi biserici în satul Cuca, ţinutul
Covurlui, în locul celei vechi şi ruinate, care fusese închisă
din dispoziia chiriarhului de la Huşi. Epitropia a autorizat pe
arendaşul moşiei Cuca, Andoni Apostolidi s ă facă
demersurile necesare pentru realizarea proiectului bisericii
şi construirea Sfântului locaş. Arendaşul a contactat pe
arhitectul Gherasim Franghiscato, probabil italian de origine,
care se afla în Galaţi şi printr-un contract iniţial au convenit
realizarea proiectului pentru care arhitectul urma s ă
primească 800 de galbeni. Ulterior, constatându-se
necesitatea unor adaosuri la proiectul ini ţial, s-a plătit
suplimentar arhitectului suma de 100 de galbeni.
Din totalul sumei de 900 de galbeni, Epitropia
Sfântului Mormânt nu a trimis arendaşului decât 500 de
galbeni, diferenţa convenindu-se a se plăti din veniturile
arendei, în aprilie 1863 (la sărbătoarea Sf. Mare Mucenic
Gheorghe). Problemele au apărut când Ministerul Finanţelor
a refuzat să accepte această plată, invocând o hotărâre prin
care nu se mai dădeau egumenilor de la mănăstiri banii din
arende. Rămas descoperit cu suma de 400 de galbeni,
arendaşul, la sfatul ministrului de finanţe, a angajat pe
avocatul C. Pagoni să deschidă proces pentru recuperarea
banilor, deoarece averile m ănăstirilor şi bisericilor
închinate fuseseră, între timp secularizate, statul fiind
acum proprietarul de drept.
Procesul a durat până în anul 1867, dar s-a finalizat cu
respingerea solicitării de efectuare a plăţii pentru suma de
400 de galbeni.
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Documentul respectiv se constituie într-o pre ţioasă
mărturie şi contribuie la istoria bisericească a localităţii Cuca
din judeţul Galaţi.
ANEXĂ
1866, decembrie 5. Scrisoarea avocatului C. Pagoni
către primul preşedinte al Tribunalului Covurlui
referitoare la litigiul creat de neplata sumei restante de
400 galbeni de c ătre Epitropia Sfântului Mormânt,
arhitectului Gherasim Franghiscato pentru proiectul
bisericii din Cuca.
Domnule Prim-Preşedinte,
În anul 1862 pe când Epitropia Sfânt(ului) Mormânt
din Iassy dispoza de moşiile acei case aflate în ară, au fost
rugat încredinţatoriul15 meu, domnul Andoni Apostolidi de
acea epitropie ca în calitatea sa de arendaş a(l) moşiei Cuca,
să angajeze un arhitect pentru construirea bisericei de pe
moşia Cuca, care ruinată fiind, se oprise (sic!) de autorităţile
eclesiastice celebrarea serviciului divin.
Rugat deci şi, totodată autorizat fiind de cătră zisa
epitropie în asemine afacere, au şi contractat cu arhitectul
Gherasim Franghiscato din acest oraş zisa construire în preţu
// (f. 1v) de 800# (galbeni, n.ns.) şi după ce domnul arhitect
au îndeplinit angajamentul său prevăzut în primitivul 16
contract, mai fiind încă necesitate de a se complecta (sic!)
oarecare lucruri absolut necesare, invitat fiind prin special ă
autorisaţiune a zisei epitropii i s-au mai dat încă 100# cu care
s-au complectat totalul de 900#.
Din aceşti bani Epitropia nu au plătit încredinţatorului
meu decât 500#, rămânând ca pentru restul de 400# s ă fie
scăzut din câtiul 17 Sfânt. Gheorghe 1863, precum se vede
din adeverinţa ce i s-au eliberat de cătră acea epitropie; iar la
plătirea câtiului Sfânt. Gheorghie c ătră guvern nu s-au
acceptat scăderea sa cu zisa sumă de 400# de cătră domnul
casier respectiv, sub pretecstu (sic!) că d(om)nul ministru
de finanţe18 se opune la aceasta, susţinând că guvernul
proclamase de mai înainte nepl ătirea câtiurilor către
egumeni.
De atunci şi până acum au urmat o neîntrerupt ă
corespondenţă între încredinţatorul meu, atât cu d(o)mnul
prefect de judeţ, precum şi cu d(o)mnul ministru de finanţe,
care în cele din urmă i-au răspuns prin domnul prefect ca
să intenteze proces, lăsând a se pronunţa justiia în această
chestiune // (f. 9r).
Considerând deci că statul care au substituit pe zisa
epitropie în administrarea moşiilor se foloseşte de veniturile
lor, trebuie să aibă şi legiuita obligaţiune de a achita şi
sarcinile ce poartă acea avere;
Considerând că propusa dişteptare (sic!)19 (dispozare ?)
precum neplătirea câtiurilor cătră egumeni este posterioară
contractului încredinţatorului meu;
Considerând ca neîntemeiată opunere(a) de a fi scăzut
cu suma de 400# din câtiul Sfânt. Gheorghe 1863, d ă
dreptul încredinţatorului meu de a cere de la onor Minister
de Finanţe îndestularea sa, conform aceasta şi cu propriul
său răspuns adresat prin prefectur ă şi în calitate de
procuratore a(l) d(omnu)lui Andonie Apostolidi, prin
procura legalizată sub no 151, vă rog să binevoiţi a dispune

de a se cita în judecată pe cine (este) de drept
condamna la plătirea sumei de 400#, taxa de 4# ce
se depune, precum şi la pagubele 20 şi cheltuielile
vor constata la ziua înfăţoşărei.
Primiţi, vă rog, încred(in ţarea) deosebitei
consideraţiuni,
C. Pagoni.

şi a-l
acum
ce se
mele

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale – Galaţi,
Fond Tribunalul Judeţului Covurlui, secţia I, dosar nr. 62/
1866, f. 1, 9.
Note:
1 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. I (1384-1448), volum
întocmit de C. Cihodaru, I. Caprou, L. Şimanschi, Editura Academiei,
Bucureşti, 1975, p. 397-398, doc. nr. 280.
2 Documente privind Istoria României , veacul XVI, A. Moldova, vol. I
(1501-1550), volum întocmit de Ion Ionacu, L. L ăzărescu-Ionescu, Barbu
Câmpina, Eugen Stănescu, D. Prodan, Mihail Roller, Editura Academiei,
Bucureşti, 1953, p. 427 – 428, nr. 390.
3 Este vorba de Mănăstirea Nicoriţa din Iaşi.
4 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XX (1629-1631),
vol. îngrijit de I. Caprou şi C. Burac, Editura Academiei Române, Bucure şti,
2011, p. 77, doc. 70.
5 D. L. Stăhiescu, Documente covurluiene referitoare la mo şia Cotrosul,
în „Orizonturi“, IV, 1941, p. 306-314.
6 Pentru moşia Cuca aflată în stăpânirea Mănăstirii Mavromol a se vedea
Paul Păltănea, Repertoriul documentelor istorice referitoare la jude ţul
Galaţi, 1430-1650, manuscris dactilografiat, 1985-1990, la Biblioteca V.
A. Urechia, Galaţi (cota IV/6787), doc. 15: Idem, Note despre averea
Mănăstirii Mavromol, în vol. „La cumpăna dintre milenii“, Editura
Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2000, p. 228.
7 D. L. Stăhiescu, op. cit., p. 305; Paul Păltănea, Completări la istoria
Bisericii gălăţene, în „Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic“, 5,
Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1989, p. 176 (republicare în
vol. „Istorie bisericească, misiune creştină şi viaţă culturală de la începuturi
până în secolul al XIX-lea“, I, Editura Arhiepiscopiei Dun ării de Jos,
Galaţi, 2009, p. 556). Moşia Chetroiu (Petrosul, Cotrosul, Chetrosul etc.)
a fost sat în partea de sud a satului Cuca. Vezi Tezaurul toponimic al
României. Moldova, vol. I, partea 1, Editura Academiei Române, Bucure şti,
1991, p. 297.
8 Constantin N. Tomescu, Biserica din principatele române la 18081812, Editura Partener, Galaţi, 2010, p. 69.
9 Pr. Eugen Drăgoi, Biserici şi preoţi din ţinutul Covurlui la 1831 (I), în
„Dunărea de Jos“, nr. 131, ianuarie 2013, p. 30-31.
10 Arhiva Protopopiatului Gala ţi, dosar nr. 412/1852-1854, f. 33; pr. Eugen
Drăgoi, Documente inedite asupra vieii bisericeti covurluiene, la mijlocul
ceacului al XIX-lea, în „Anuar“, Editura Episcopiei Dun ării de Jos, Galai,
1996, p. 92.
11 Arhiva Protopopiatului Gala ţi, dosar nr. 412/1852-1854, f. 33; pr. Eugen
Drăgoi, Documente inedite, p. 92.
12 Arhiva Protopopiatului Gala ţi, dosar nr. 412/1852-1854, f. 112. Raportul
nr. 99 din 26 martie 1853.
13 Idem, dosar nr. 59/1855, f. 31. Adres ă din 17 martie 1855.
14 Idem, dosar nr. 412/1852-1854, f. 173; ; pr. Eugen Dr ăgoi, Documente
inedite, p. 93.
15 Persoana care l-a angajat şi împuternicit pe avocat s ă-i reprezinte
interesele în instanţă.
16 Contract iniţial, precontract.
17 Câtiul era o sumă de bani plătită cuiva la date fixe şi care reprezenta, de
obicei, o rată din arenda unei moşii.
18 Ministru de finanţe în guvernul condus de Nicolae Cre ţulescu, în
aprilie 1863 era Constantin Iliescu.
19 Aici cu sensul de dispozi ţie, hotărâre a guvernului.
20 Se repetă „şi la pagubele“.
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Volumul de versuri „Sfeşnic în
rugăciune”, Editura Notograf
Prim, Chişinău, Republica
Moldova, 2012, 56 de pagini,
semnat de poetul de peste Prut,
Traian Vasilcău, este o carte de
poezie, atipică în planul structurii
editoriale, cu o singură „regulă”:
fără nicio regulă (!?), cu o tematică
dominant religioasă, de fapt un
fel de mistică stăpânită,
controlată, ţinută în frâu de o...
pseudocenzură atee!
O carte de lirică autentică deo modernitate evidentă, în limitele
şi auspiciile unei prozodii
originale şi îndrăzneţe, cam prea
îndrăzneţe uneori, deşi poezia
domnului Traian Vasilc ău
păstrează fracul de ceremonie al
limbii române literare în stare pură,
căreia îi adaugă diezi armonici, cu o gamă cremoasă
de arhaic şi cu aromele molcome şi inconfundabile
ale... „limbii moldoveneşti”, după surprinzătoarea
şi aberanta aserţiune propagandistic ă pentru
noţiunea de limbă oficială, tocmai când zorii unor
speranţe de tot felul abia mijeau.
Dar şi o poezie care parcă vine din alte vremi,
mai blânde şi mai aşezate, cu sonorităţi de strană şi
atmosferă de toacă liturgică din Psaltirea în
versuri a Mitropolitului Dosoftei. Convingerile
religioase pot fi surprinse între conceptul liric
arghezian de „credinţă şi tăgadă” şi postulatul
creştin indus din pravoslavnicul „crede şi nu
cerceta”, deşi poetul, introvertit şi cu aparente erezii
nevinovate, parcă „şi-ar accepta crucea!” unui Toma
Necredinciosul din atitudini mai mult protestatare.
Scriitorul Traian Vasilcău are însă propria
„religie” lirică şi-şi revendică autoritar un fel de...
acatist de creator artistic, vulnerabil doar prin
descumpăniri de tot felul, cu riscul asumat al
derivărilor adiacente. Un poet de-o puritate.. celest ă,
care se joacă de-a poezia cu graţia inconştientă a
creştinilor care mureau pentru credinţa lor în arenele
sacrificiilor de la Roma imperială.
Poezia domnului Traian Vasilcău este fluidă,
eterică şi parcă nici n-ar vrea să se plieze pe un
deziderat ideatic; ofer ă perspectiva liber ă a
comunicării din opţiunea cuminte şi foarte oarecare
a cititorului, care nu acceptă cenzura, deoarece –
aşa cum afirmam mai sus – editura Notograf Prim
nu s-a implicat într-o minimă organizare a discursului
poetic pe capitole, teme, structuri prozodice etc.,

fantezie româneascã

etc. şi, în consecinţă, o impresie de
brambureală năucitoare este salvată de
la „amenda” derizoriului de calitatea şi
valoarea poeziei din volumul „Sfe şnic
în rugăciune” cu pecetea unei
originalităţi spectaculoase, în ciuda unui
lexic religios provocator.
Succesul cărţii poetului de peste Prut
stă, aşadar, în potenţialul valoric al
poeziei sale, în sinceritatea demersului
ideatic, iar o minimă intervenţie
structurală editorială l-ar fi servit
substanţial!?
Titlul volumului de versuri al
poetului Traian Vasilcău -„Sfeşnic în
rugăciune” - trimite autoritar, ostentativ,
spre o tematică neapărat mistică, deşi,
la o primă lectură, cititorul, chiar cel fără
o minimă cultură religioasă, va înţelege
că singura atitudine convenabil ă şi
responsabilă rămâne doar propria relaţie
cu Dumnezeu şi că, până la urmă, orice ingerinţă în
interpretarea faptului religios rămâne doar mistica intimă şi
imperturbabilă după crezul său artistic, pe o constantă
programatică, deşi uşor alterată, nuanţată de frământări,
ezitări şi sincope de conştiinţă, cu incantaţii de Missa
solemnis, iar varianta poetului poate fi acceptat ă sau nu...:
„În candelele cerului, surpate, / Zorii de noapte ca sentin ţa
curg, / Şi pomii doborâţi n-au Demiurg, / Stingerea lor
e-aplaudată-n burg” (pag. 3), într-un poem f ără titlu, ca o
predică de duminică, neconvingătoare şi cu accente laice;
ca să convingă, sau să încerce să convingă, speriat şi poetul
însuşi de atâta îndrăzneală: „Am plâns şi-n mine mahnele sau stins. / Şi-n lacrima lui Christ prea suferirea / Îmi caut ca
să-mi aflu mântuirea / Şi-mpodobit cu răni, să-mi strig
Iubirea / Şi-apus în toţi, să fiu de raiuri nins!” (pag. 5, şi
tot fără titlu?!?!), ca să amintească, cu o îmbătare de emoţie,
că viaţa, pământeană!?, este o secundă pasageră, pe care
doar veşnicia promisă, sperată, o poate justifica...
Ba chiar cochetează şi cu iubirea pământeană,
pământeană şi idilică, pe versuri de Coşbuc şi muzică cu
Ioana Radu: „Ea n-avea chip. I-am zis: «Nemărginirea». /
Din viaţa ei îmi oferea o parte / Şi jumătate de eternitate, / Şi
chiar surâsul ei – mai drag din toate, / ... / Şi-a dispărut...
Căci i-am cerut Iubirea!” (pag. 3, f ără titlu...), deşi poetul
rămâne trist, singur, într-un sonet, poezie de formă fixă (4-43-3), căreia-i respectă structura prozodică din manualele de
teorie literară, fără să-i dea titlu, în maniera sa personală: „Şi
mă-ncing în hora pustiirii / Şi un chiot vrednic de toţi zbirii
/ Să rămân - şi-am fost În Zadar!” (pag. 4),
într-o degringoladă lirică, din care răsare doar speranţa şi
angajarea: „În mine emigrez de-un veac, / M ă păstoreşte
iarba-ntruna” (pag. 6).
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CRONICÃ
Ca apoi să-şi ordoneze poezia, cu titluri, cu idei şi
sentimente, cu atitudini ferme şi chiar cu resentimente, dar
cu ritualuri de exorcizare tipice unei Jeanne D’Arc de Ev
Mediu francez, european de Apus: „Prohodul poeziei anceput, / Tot ce vom scrie e Opera t ăcerii, / Pe margini de
cuvânt, din absolut, / Oştiri de şoimi imită temnicerii” („Poem
din Opera tăcerii”, pag. 6).
Aşadar, după titlul voit convingător şi, fără niciun dubiu,
religios, volumul de versuri „Sfeşnic în rugăciune” îmbracă
sutana de ceremonial creştin, cu aura învăluitoare şi sacră
de mesian şi crez duhovnicesc, cu uşoare semne de.. paradă
şi iluzorie habotnicie, care-i salveaz ă poetului tocmai
excesele şi o anume, iritabilă preacuvioşenie (!?), pe care o
şi recunoaşte spăşit şi puţin ipocrit: „Ai subjugat biserica
din mine, / Poenile cu ochi alba ştri plâng, / Ca să te
recompun întâi te frâng, / În nesfâr şite psalmodii divine”
(pag. 8; un... „pseudosonet”, în stilul original al domnului
Traian Vasilcău...).
Un poet imprevizibil - şi-i şade bine în această postură nu doar pentru că, până la acest volum, nu-i cunosc celelalte
cărţi (din motive de samavolnicii ale Istoriei!?) şi toată
personalitatea sa poetică, realmente originală şi incitantă,
din care am, probabil (!?), imaginea unui scriitor talentat dar
iremediabil idealist, bântuit de vise-iluzii şi de coşmaruriconcrete: „Eu, carele-am furat povestea lumii / Şi-o am
ascuns în mine – spre a mai fi, / Sunt necunoscutul baci al
lumii / Şi răstignit de psalmi mai pot trăi” („Hoţul incorigibil”,
pag. 14), în poeme construite pe dileme existen ţiale şi pe
incertitudini spirituale, convertite în rugăciune: „La uşa
care dă spre Dumnezeu / Înfrigurat st ă plâns numele
meu” (pag. 17).
Ceea ce-i asigură poetului Traian Vasilcău un credit de
originalitate, sinceritate şi valoare în plan literar este o
incredibilă detaşare de orice fel de influen ţe, care
i-ar putea impune un anume parteneriat: „Când voi pleca pe
veci din toţi ortacii, / M-or prohodi în limba lor doar macii”
(„Poemul Neuitării”, pag. 10), şi un tip de naivitate, care-l
face mai credibil decât orice fel de ifose f ără acoperire:
„Priveam în ochii ei, să-l văd pe tata, / În pântecu-i fiind,
când a murit. / Am fost un spin: cel mai nefericit / Şi am ştiut
că asta-mi este plata, / Pe care-am s-o achit cu infinit / Pân ă
s-o îndura Divinitatea” („Poem cu mama”, pag. 11), cu o
simbolistică prozodică venită dinspre titlurile stereotipe:
Poem sau Psalm: „Tot crezând că am de toate / Am ajuns că
n-am nici moarte” (pag. 12), într-un paradoxal impas
sufletesc, într-o veşnică dilemă, între credinţă şi tăgadă,
dar de-o sinceritate angelic ă, pe acorduri de Claude
Debussy, când îşi ia măsuri de siguranţă într-o habotnică
spovedanie: „Parcă aş fi un steag de-nsingurare / La
căpătâiul ultimului hău, / Visând s-ajung, acuprinzând o
zare, / La nemurirea sufletului T ău” (pag. 13).
Sau, ca să-şi plângă de milă poetul în obsesivele sale
poeme „Psalm”, ca la Dosoftei şi Varlaam, în vers popular
cu incantaţii de Anton Pann şi cu psalmodieri din „Mioriţa”
de pe coclaurile Vrancei strămoşeşti: „Doamne, mult ce
mi-i păcatul / Că mi-s frate cu oftatul / Şi-al meu suflet –
rai de pâine - / Numai cântul de-l rămîne, / Cântecul de azi
şi mîine!” (pag. 23), cu ortografierea lui î din i, după
influenţa slavă asupra limbii române... latine!
Traian Vasilcău propune în volumul său de versuri
„Sfeşnic în rugăciune” nu numai o altfel de abordare a unei

teme cultivată ardent de poeţi de toate structurile lirice,
ci şi o altă prozodie, uşor dezordonată, uşor infatuată,
oricum a sa în exclusivitate, cu care convinge dincolo de
un posibil recul de lectură: poeme fără titlu, catrene
izolate, reluări obsesive de tipul „Psalm”, insinuant din
zona spirituală a creştinismului „primitiv”, inova ţii
sfidătoare, repetate, de subtitlu, simpoem, ca să atragă
atenţia şi chiar să convingă printr-un tip de revoltă-şoc,
printr-o surprinzătoare deturnare tematică: „Se face a
infern în ţara asta / Şi-a lepădare de Christos sub cer. /
Satrapul doarme dus, pustie-i ţeasta, / Prin care-aleargă-n
vis de ienicer / ... / Tot el, copoi cum n-a ştiut Bruxellesul, / Mai are-un crez, pe care-l va urma: / Ca Hitler, s ă-şi
arunce-n iad castelul, / Nevinovat fiind, Micimea Sa!”
(„Ultimul vis al ultimului cneaz”, pag. 27-29).
Spuneam mai sus că scriitorul din Republica Moldova
promovează şi un tip de versificaţie, care se vrea uneori... şi
„cuminte” şi clasică, deşi un fel de neastâmpăr îl bântuie în
plan prozodic, o anume... „dezordine” de efect, de şoc şi
de răspăr, care-l face să iasă din tipare şi să sfideze regulile
jocului: un sonet, cu o structură prozodică modificată: (3-32) sau (4-4-2), în locul consacratului (4-4-3-3), ca în
„Poem cu ţară”, pag. 29-30, cu o altă deturnare tematică,
venind dinspre vremurile de patriotism ale genera ţiei
române de la 1848, Alecu Russo, Ion Heliade R ădulescu,
Vasile Alecsandri şi, apropiindu-se de lirica militantă a
lui Grigore Vieru.
Plusează... patriotic pe un pretext din vremuri şi mai
îndepărtate, dar îşi modifică registrul liric, tonalitatea
prozodică, cu accente patetice, cu alte incantaţii divine,
dinspre zeul Zamolxe. cel de dinainte de Iisus şi era creştină,
dar pe aceeaşi obsesie naţională de neatârnare: „Dacii
noştri-şi sorb ţărâna de din cronici şi mereu / Dau în leagăn
România ca pe-un unic Dumnezeu / În zadar voi ţi a-l smulge,
în zadar mitraliaţi, / Dacii nu pot fi nicicum din ţara lor
concediaţi” („Cântec pentru dacii noştri” – variantă - pag.
31-32), într-un poem lung, simetric, unitar, f ără risipiri de
strofe, cu şase catrene în ritualică cuminte, cu 16/17 silabe,
vers alexandrin, şi rimă împerecheată.
Şi, nu este singura abatere de la... „linia melodic ă” a
cărţii, pentru că domnul Traian Vasilcău, pe care nu reuşesc
să-l separ de nişte agasante capricii dintr-un ciclu de „Elegii
de ultimă toamnă”, cu aceeaşi... dezordonată ordine
prozodică, scrie sonete în formulă proprie, în metru popular
şi acorduri elegiace, ca o sfidare atee la tema sa predilect ă,
primară: „Frunză, ce-ai fost arămie / Şi visai la veşnicie, / Azi
te-ai trezit sângerie / De din dorul ce mă-mbie” (Op. cit.,
pag. 32). Ca să treacă, abrupt, la vechiul portativ religios,
doar aparent mistic, ca o spovedanie: „Singur pe culme, /
Caut o stea, / Iartă-mă, lume, / Şi nu mă uita” (pag. 34), ca un
protest ateu: „Şi strig: «Mărite / Ce mi te-oferi, / Iartă,
smerite, / Aste tăceri”...» (pag. 35).
Imprevizibil, nonconformist şi asumându-şi riscul
excomunicării, poetul propune, uşor cabotin, un pact al
pocăinţei, deşi nu pare convins că nu va recidiva: „Lacătul
e mai greu ca o tortură, / Mă-nzăpezesc de implorări pustii,
/ Uitarea ta m-a răstignit pe gură / Şi umblu răstignit prin
veşnicii” („Poem incert”, pag. 37), pe coordonatele
agnostice ale cunoa şterii lumii obiective, ca un
existenţialism... „al întrebărilor nerăspunse”, care sfârşesc
în ursita singurătăţii, şi, în niciun caz, după ritualuri

(continuare în pag. 51)
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primite, publicate sau nepublicate, nu se
înapoiază. Redacţia revistei nu împărtăşeşte
întotdeauna ideile conţinute în textele publicate.
Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunărea de Jos Galaţi pot fi aflate pe
pagina web a instituţiei (http://www.ccdj.ro/)
sau pe adresa de facebook ccdj Galati .
Adresa on-line a revistei şi arhiva parţială se
găsesc pe aceeaşi adresă web.
Revista Dunărea de Jos este membră APLER
(Asociaţia Publicaţiilor Literare şi a Editurilor
din România)
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(urmare din pag. 49)
SFESNIC
ÎN RUGÃCIUNE
,
„păgâne” şi precepte bigote de creştinism de paradă la
„bâlciul” vulgar al îmbulzelilor la sarmale şi fasole cu
ciolan de la praznicele S ărbătorilor cre ştine, pe
acordurile vivace şi ironice ale celebrei „Tablouri
dintr-o expoziţie”, de Modest Musorgski.
Când tocmai credeam că domnul Traian Vasilcău
nu-şi asumă niciun fel de ordine prozodic ă, găsesc şi un
sonet de-adevăratelea (4-4-3-3), pe tema liric ă majoră
a volumului „Sfeşnic în rugăciune”, „Psalmul sfinţeniei”,
în ritualica unei slujbe de Duminica Rusaliilor, cu
acatiste pravoslavnice de la Muntele Athos: „Calea spre
Tine, Doamne, pavată-i cu iubire, / Calea spre nicăieri
pavată-i cu blestem. / Sunt beat, dar nu de vinuri
ce-adăpostesc uimire, / Sunt beat de Tine, Doamne, s ă
nu fiu beat mă tem!” („Psalmul sfinţeniei”, pag. 37), deşi
nu pare prea convins de demersul s ău pocăit: „Dar pe
cât cred în Ziuă, pe-atât amurg răsare / Şi care bună cale
s-aleg nici nu mai ştiu: / Umplut cu vârf e iadul şi raiul
mi-i pustiu!” (pag. 38), deşi nedumeririle existenţiale,
dilemele de tot felul şi un gând în prag de... erezii
nevinovate, cu şanse de iertare duhovnicească, oferă,
surprinzător, o conştiinţă în impas.
Şi, totuşi, există atâta sfinţenie în stare pură şi tot
atâta... „provocare!?” în arta poeziei, în volumul „Sfe şnic
în rugăciune”, la limita de sus a unei veritabile „Ars
poetica”, încât toată... tevatura prozodică propusă de
poetul novator Traian Vasilc ău tinde să devină „un
model”, unul incomod şi cu risc de neaderenţă, dar poate
avea şi valoarea, pozitivă, a unui bumerang al revoltei
faţă de ceea ce se întâmpl ă în literatura român ă
contemporan ă, când o... „armată” de pseudoavangardişti consideră mare şi modernă literatură lirică
o indecentă siluire a limbii române şi a artei poeziei...
Poeţi şi poetese, mai ales, promoveaz ă o poezie
decrepită, cu accente de misoginism patologic, cu
descrieri sordide dintr-un univers biologic sexual, în
degradare fizică, o anatomie terfelită pervers cu pretenţii
de artă; o tevatură erotică de poezie destrăbălată,
grobiană, fetidă, naturalist-indecentă, rezultată din
preferinţa pentru un vocabular dur, licen ţios; o poezie
izvorâtă din urâtul ca element de estetică şi de imbolduri
primare, biologice, necontrolate de educa ţie şi de rigori
civice. Sau, dacă vreţi, un tip de masturbare erotică prin
care sunt exhibate aprehensiunile unei b ărbăţii în impas
şi, ca o viagra de inspiraţie, se apelează la şoc verbal
provocat de cuvinte triviale, obscene, necuviincioase,
din zona vulgarităţii agresive.
Scriitorul Traian Vasilcău nu putea cădea în capcana
unor astfel de ispite, pentru că este adeptul unui alt fel
de estetică, una de sugestie morală, religioasă, asigurată
de cultura şi educaţia sa civică, susţinută la nivelul
literaturii sale lirice de o întreagă recuzită lingvistică
de termeni din aria canonică a limbii române literare şi
de... „dulceaţa” graiului moldovinesc de peste Prut.
Volumul de versuri „Sfeşnic în rugăciune”, semnat
de scriitorul Traian Vasilcău, propune o poezie de nota ţie
discursivă, de nuanţă expresionistă, cu o simbolistică
religioasă, marcată de iluminări divine; o lirică
provocatoare cu o etică aparent mistică, învăluitoare şi
sacră, ca un decalog, ca la orele de religie sau ca în
rugăciunile copiilor înainte de culcare...

Centrul Cultural vă urează un an 2015
al împlinirilor şi al gândurilor bune.
Sănătate, bucurii şi bunăstare
sufletească tuturor colaboratorilor revistei
Dunărea de Jos!
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