Cronici culturale gălăţene
La despărţirea de
Vladimir Crivoi
La 12 noiembrie, zi în care termometrele indicau
temperaturi sub valorile normale ale perioadei, s-a stins
din viaţă discret, aşa cum a fost şi în existenţa pământeană,
Vladimir Crivoi, artist cunoscut în lumea caricaturiştilor şi
a iubitorilor umorului vizual îndeosebi sub pseudonimul
Vlahi. A plecat prea devreme, la numai 59 de ani, lăsând
în urmă amintirea unui creator talentat, a unui grafician
care a slujit cu mijloacele sale satira şi umorul la cote
înalte, demne de numele unor redutabili înaintaşi gălăţeni
în domeniu, precum maeştrii Nicolae Mantu sau
Camil Ressu.
Vladimir Crivoi s-a născut la 13 aprilie 1952, în Galaţi.
A absolvit Liceul de Muzică şi Artă Plastică din oraşul
natal (1970). A debutat cu desene satirice în revista
„Urzica”, iar expoziţional a participat pentru prima dată
la o manifestare colectivă organizată la Tulcea (1980).
De-a lungul anilor, a colaborat cu caricaturi la publicaţiile:
„Viaţa liberă” şi suplimentul acesteia „Buzunar”,
„Imparţial”, „Gazeta Poliţiei”, „Monitorul”, „Ziua”,
„Adevărul”, „Infractorul”, „Semnal SOS”, „Moftul
român”, „Magazin Internaţional”, „Viaţa C.M.”,
„Obiectiv” (Brăila), „Cuget Liber”, „Observator”
(Constanţa), „Acum” (Tulcea). Şi-a
foto 2organizat expoziţii
personale la Bucureşti (Redacţia ziarului „Infractorul”,
1996); Galaţi (Cercul Militar, 1998; Galeria „Umor la etaj”,
Redacţia ziarului „Viaţa liberă”, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2010) şi Tecuci (Galeria de Artă „Gheorghe
Petraşcu”, 2011). A participat la numeroase expoziţii
colective din ţară, la saloane şi concursuri internaţionale
ale umorului grafic organizate în ţări ale Europei, Asiei şi
Americii. Creaţia sa a fost distinsă cu şapte premii

naţionale şi 11 premii, diplome şi menţiuni internaţionale.
Printre acestea se numără: Premiul I, „Mărul de Aur”,
Bistriţa Năsăud, 1993; Premiul III, Festivalul „Umor pe
valuri”, Galaţi, 1996; Premiul II, „Viaţa liberă”, Galaţi,
1999; Premiul II, „Umor cazon”, Sibiu, 2001; Premiul
„Omnia”, Baia Mare, 2004; Premiul de Excelenţă, Taejon,
Coreea, 1999; Premiul de Merit, Taejon, Coreea, 2000;
Premiul III, Haifa, Israel, 2003; Diploma de Merit,
Novosibirsk, Rusia, 2004; Medalia de Argint,
China, 2003; Premiul Special, Taejon,
Coreea, 2007. Lucrări ale sale se găsesc în
colecţii particulare din România, Belgia,
Bulgaria, Canada, Olanda şi Rusia.
Semnându-şi
caricaturile
cu
pseudonimul Vlahi, Vladimir Crivoi s-a
remarcat în rândul graficienilor satirici prin
stilul său personal, prin umorul care
urmăreşte atât să provoace râsul, să amuze,
să creeze o stare de bună dispoziţie, dar şi
să-l îndemne pe receptor să şi gândească,
să ia atitudine. Critica sa la adresa tarelor
societăţii contemporane este necruţătoare.
Atent la realitatea social-politică, artistul a
(urmarea la p.35)
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Din sumarul
acestui
număr:
In memoriam
Vladimir Crivoi Vlahi.

Cu ocazia Zilei Naţionale, zi a românilor de pretutindeni, la Consulatul general al României de la Cahul,
a fost organizată o recepţie la care au participat şi membrii unei delegaţii gălăţene, din care au făcut parte ca
invitaţi şi ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” al Centrului Cultural Dunărea de Jos şi directorul acestei
instituţii, sculptorul Sergiu Dumitrescu. În micro-fotoreportajul de mai sus am surprins câteva aspecte de la
această recepţie organizată la cele mai înalte standarde, în prim plan aflându-se Consulul General, Doamna
Genţiana Şerbu (medalion).
Ulterior, ca semn al aprecierii deosebite, Doamna Consul General a transmis un mesaj domnului Sergiu
Dumitrescu şi institiţiei noastre, subliniind că „spectacolul de muzică şi dansuri populare” „a impresionat
auditoriul şi a generat emoţie, transmiţând un mesaj de românism şi unitate spirituală a celor două maluri
ale Prutului.” (M.S., foto:V.V.)
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Evenimente şi
cronici culturale
gălăţene (p.1-5,12, 36,
41, 46-47, coperta 3).
Portret:
Dumitru Anghel, de
I.Toderiţă. Eseuri de
Katia Nanu şi
George Lateş.
(p.8-9). Poezie de
Octavian Mihalcea,
Andrei Florea,
Victoria Fonari
(p.10-11, 13).
Proză de
Mihăiţă Caranicola,
(p.14),
Grigore Postelnicu
(p.21), D.H.Barber
(p.25 - trad.P.Iamandi).
Cronici de cărţi
de Ionel Necula,
Cristina Dobreanu,
N.Colceriu,
Livia Ciupercă,
D.Anghel, A.Buricea,
Pr.Eugen Drăgoi la
volume semnate de
Katia Nanu, Vlad
Moldovan,
Mirel Floricică, volumul
omagial „Doamna
Elena Cuza” ,
Aurel Brumă,
Liviu Vişan, I.Toderiţă,
Lidia Popiţa Stoicescu
(p.16-19, 23, 28-31, 38).
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Noi abordări în
promovarea tradiţiei
şi creaţiei populare
În ziua de 11 noiembrie s-a încheiat proiectul „Noi
abordări în promovarea tradiţiei şi creaţiei populare”,
prin lansarea unui site web dedicat în exclusivitate
obiectivului cultural Muzeului Satului – Gospodărie
Tradiţională din Pădurea Gârboavele Galaţi care include
un tur virtual al muzeului, materiale foto, audio şi video
pentru promovarea patrimoniului cultural tradiţional
material şi imaterial, dar şi a unei broşuri cu DVD inclus
de promovare a patrimoniului existent în cadrul
Muzeului Satului.
Au prezentat obiectivele, acum materializate
(Creşterea vizibilităţii patrimoniului cultural tradiţional
material şi imaterial specific zonei Prutului Inferior
reconstituit în cadrul obiectivului cultural amintit; site-ul
propriu-zis, DVD-ul, reconstituirea şi promovarea prin
mijloace media moderne a unor meşteşuguri tradiţionale
specifice zonei -olărit, ţesut, măşti populare, încondeiat
ouă) directorul Centrului Cultural, manager de proiect,
Sergiu Dumitrescu, responsabilul cultural Anişoara
Ştefănucă, responsabilul tehnic Carmen Coca.

Prin acest proiect s-a vizat, aşa cum am sugerat deja,
utilizarea mijloacelor media moderne pentru promovarea
moştenirii culturale tradiţionale specifice zonei Prutului
Inferior reconstituită în cadrul obiectivului cultural Muzeul
Satului – Gospodărie Tradiţională din jud. Galaţi.
Justificat de necesitatea recuperării şi valorificării unui
trecut care ne reprezintă, într-o zonă recunoscută pentru
descoperirea unor vetre de locuire străvechi, obiectivul
Muzeul Satului a fost creat în perioada 2007-2008 în
cadrul unui proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul de Vecinătate România-Moldova 20042006, Prioritatea 1 – Dezvoltare Economică şi Socială,
Măsura 1.4. – Turism.
Deschis publicului în 2008 „Muzeul Satului gospodărie tradiţională” de la Galaţi se doreşte a fi nu
doar o modalitate de valorificare a unor case tradiţionale,
ci şi de reconstituire a unui ansamblu de gospodării, care
să includă în aria de cuprindere întregul complex
arhitectural specific zonei. Aici au loc periodic
demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale precum şi
spectacole folclorice.
Site-ul web dedicat în exclusivitate obiectivului
cultural Muzeul Satului include un tur virtual al muzeului,
fotografii ale obiectelor traditionale specifice zonei cu
texte explicative, naraţiuni şi înregistrări video care să
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Revenim la...
Tematici!

NICOLAE SĂFTOIU
la GALAŢI

Din numărul următor, 119, se va scrie despre

Ladygagaismul
Numărul 120 va avea ca temă

Ultimul roman epistolar
Iar numărul 121

Plagiat/Autenticitate

prezinte reconstituiri ale unor mesteşuguri tradiţionale din
zonă cum ar fi olăritul, ţesutul, încondeierea ouălor şi
crearea de măşti populare, fiind creat în limba română şi
în limba engleză pentru a putea fi accesibil şi turiştilor
sau delegaţiilor din afara României.
Broşura cu DVD va fi, de asemenea, distribuită la
agenţiile de turism şi punctele de informare turistică
din Galaţi.
Prezentarea virtuală pentru care s-a optat în cadrul
proiectului are o serie de avantaje, cum ar fi:
- încă reprezintă în prezent o metodă inedită de
vizitare a unui spaţiu muzeistic;
- permite publicului să studieze exponatele din faţa
calculatorului, fără a se deplasa fizic;
- este instructiv pentru tineri, dar fără riscul de
a fi plictisitor;
- trezeşte interesul publicului pentru a vedea
mai mult;
- informaţia poate fi accesată la orice oră.
Prezentarea a fost urmată de discuţii cu participanţii
şi invitaţii, fiind notate propuneri pentru viitor. (M.S.;
foto: a.g.s.)
Sâmbătă, 26 noiembrie 2011, zi specială la Palatul Navigaţiei: a
avut loc vernisajul expoziţiei personale „Oameni, bestii, animale”
(autor Nicolae Săftoiu) şi lansarea cărţii de dialog... aproape
socratic „De tine nu poţi scăpa” (acelaşi Nicolae Săftoiu
conversând cu Dana Potorac – foto 3, dreapta), apărută la
Ed.Homer, Galaţi. Vom reveni cu amănunte.
NR.118
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Ziua Naţională a României

Ca în fiecare an, cu ocazia Sărbătorilor Galaţiului, de Sfântul
Andrei, dar şi de Ziua Naţională a României, Centrul Cultural
Dunărea de Jos se implică atât ca organizator cât şi ca partener în
toate spectacolele şi activităţile ce marchează aceste evenimente.
De pildă, în această pagină, avem imagini de la Parada de 1
Decembrie, de la spectacolele ce s-au desfăşurat anul acesta la
parcul Viva, de la decernarea premiilor Municipiului Galaţi (unde,
printre alţii, au fost onoraţi cu diverse distincţii şi scriitorii Teodor
Parapiru şi Corneliu Antoniu, dar şi echipa Oţelul, prin fostul
fotbalist Cătălin Tofan, sau actorul Florin Piersic, căruia i-a luat
premiul alt mare actor, George Motoi), de la Târgul Meşterilor
Populari. Alte imagini şi amănunte, pe pagina de facebook a
instituţiei: http://www.facebook.com/#!/pages/Centrul-CulturalDunarea-de-Jos-Galati. (foto redacţia)
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(foto 2)
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(foto 1)

Spectacol emoţionant, extraordinar, desfăşurat luni, 5 decembrie, cu
ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Handicap, la Teatrul Muzical
Nae Leonard. Spectacol realizat de către Asociaţia Persoanelor cu Handicap
„Sporting Club” Galaţi (preşedinte Vasile Cristea, foto 1, lângă Eugenia
Notarescu, moderatoarea show-ului), în colaborare cu Fundaţia Umanitară
„Theo” Galaţi, şcolile speciale „Emil Gârleanu” şi „Constantin Pufan”, cu
concursul altor instituţii şcolare, cum ar fi Liceul de Arte Dimitrie Cuclin
(prin interpreta de 17 ani Iustina Buznea) ori Colegiul Elena Doamna, în
parteneriat cu Primăria Galaţi, Consiliul Local Galaţi, Teatrul Muzical şi
Centrul Cultural Dunărea de Jos. Spectacol intitulat nu întâmplător
DIVERSITATE. Reprezentanta Primăriei, Viorica Palade a făcut un apel la
solidaritate, dar şi la voluntariat, „care există, dar este loc de mai bine”.
Programul a debutat cu un film de scurt metraj, „Habar nu ai de ce eşti în
stare”, sala aproape plină asistând la mici scenete, ( să nu uităm nici de
expoziţii din holul teatrului, cu icoane şi alte realizări ale, să nu uităm,
semenilor noştri care au nevoie de un ajutor în plus din partea noastră), o
şezătoare, prezentare de modă, hip-hop, chiar şi un vals, dans modern
(momentele coregrafice au fost regizate de către Georgiana Stamate, foto
jos, stânga, aranjându-i microfonul unei Scufiţe roşii de neuitat). Solişti
precum Cristinel Capus (foto 2), Lăcrămioara Lupu, menţionata Iustina,
formaţia Simple The Best, formaţiile de dansatori de muzică populară au
stârnit ropote de aplauze. ( foto şi text: a.g.s.)
NR.118
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Poliarhia
elementarului în
abstract
Portret: Dumitru Anghel
Născut la 23 august 1939 în satul Crângu, judeţul
Teleorman. Profesor de limba şi literatura română: absolvent al
Facultăţii de filologie, Universitatea Bucureşti, profesor la
şcolile: 17, 11, 12 (şi director) , 23, 21, 18, din Brăila.
Publicaţii: peste 1500 de articole pe teme culturale (cronici
muzicale, cronici de teatru şi de film, recenzii de carte , eseuri
critice, note de lector...) în presa brăileană, în publicaţii din ţară
şi din străinătate.
Debut publicistic: în 1962 , cronică muzicală la Concertul
Orchestrei Simfonice Gewanhauus, din Leipzig, de la Ateneul
Român, în revista Contemporanul. Cărţi publicate: Monografia
Şcolii Nr. 12 , Brăila (în 1997), Portrete în aquaforte (2004),
Cetăţeni de onoare ai Brăilei (2004-2009), Brăila muzicală
(2005), Portrete cu variaţiuni pe contrapunct (2006-2008),
Jurământul Euterpiei ( 2006), Portrete în clarobscur (2007);
Reverenţe critice(2009); Recensa rediviva (2011). Publicate la
fotoBrăila.
3
editurile : Edmont, Zeit, Opinia, Danubius, Softeq din
Redactor şef la revista de cultură şi atitudine
online Zeit.
A primit premiile : Profesor evidenţiat; Diplomă de
excelenţă DCCPC, Brăila; Diplomă de excelenţă - Biblioteca
Panait Istrati. Este membru al Societăţii filarmonice Lyra, al
cenaclului Mihail Sebastian. Bunic - educator, şi de dragoste
multă cotropit, al nepoatei Irina Anghel, care, la 10 ani, este o
virtuoasă cântăreaţă la pian dar şi olimpică naţională la limba şi
literatura română. Dumitru Anghel este critic brăilean promotor
de cultură, de educaţie prin cultură. Metoda critică: epură în
patru planuri stilistice: metasememe,
foto 3 metagrafii, metacuvânt...
metalogisme,
Prin discurs generat de stare afectivă şi
înţelegere a operei criticate . Didactic construit,
ţinut în frâu, în scopul uniunii scrierii apreciative
ca fapt Heidegger : faptul – de-a – fi – în- lumea
creaţiei literare, a lui unul-laolaltă-cu-altul,
prin
provocare de
enunţuri
şi
teme determinative.
Astfel, Dumitru Anghel, prin afect şi
înţelegere, sălăşluieşte, în/prin lecturarea atentă
a operelor literare (de criticat, de semnalat, de
evidenţiat) în expresia şi forma ei simbolică,
literară, dând chip-înfătişare-explicită
cuvântului prins de scriitori, în nopţi de veghe
în cuvânt, în cărţile lor ascultătoare.
Exegeza, portretul, recenzia, cronica, nota
de lector, sunt evaluări diferenţiate pe o
întindere temporal-asumată, pe o de sine

stătătoare izbândă a întâmpinării actului literar. Polemica fină ,
suavă şi neveninoasă, se deapănă/declamă linear asupra
textului literar, combativă, lăsând contrarietatea în text,
controversa în/pe seama viitorului operelor individuale. Ea nu
anticipează împlinirile glorioase, satisfacţiile orgoliului împlinit,
a celor analizaţi, dimpotrivă, un aşa cum este, în viziunea
lecturii fierbinţi, opera polemizată. Statutul literar al cărţilor
lui Dumitru Anghel, fiind o poliarhie, o guvernare multiplă a
ideilor concomitente, concomitent. Fiecare scriitor fiind aşa
cum este, în această guvernare a literaturii în jurul nostru, în
jurul lui, mai mult decât cum ar trebui să fie, ignorate fiind
protectoratele de orice fel. Lăsând, evident, dreptul de
proliferaţie, de răspândire a scrierii literare, autorilor acestor
poliarhii-cartea guvernării lor prin cuvânt scris, mai înainte de
toate, lăudat mai… pe urmă. Alungând parcă postumitatea lor,
eroilor portretizaţi, mereu în estimp, în hic et nunc, în semnul
hieroglif al cuvântului rostit. Cărţile lui Dumitru Anghel fiind
dicţionare - portaluri, frontispicii ale cărturarilor porniţi să
vorbeascăfoto
laolaltă
ori pe rând, ca-ntr-un portament în care
4
sunetele vorbirii se autogenerează prin alunecare în vitraliile
unei lumi interioare, ce se află în ctitorul de carte, dar şi în noi,
cititorii ei.
Portretul, atârnat în peretele analizei literare, este atât
peisaj-identificator, dar şi copie fidelă a asemănărilor cu altul, a
lui unul-laolaltă-cu-altul, aşa cum spuneam la început. Primul
portret – de identificare – este exersat plastic de Dumitru Anghel
în cartea Portrete cu variaţiuni pe contrapunct. Nu oricum,
structurând ocupaţionalul pe teme lirice. În capitolele:
I Sub semnul barocului (J.S. Bach, G. F. Händel):
Inspectorul (Neculai Rotaru), Poetul (C- tin Gherghinoiu)
Pictorul (Hugo Stelian Mărăcineanu), Directorul (Adrian
Simion)...
Cap.II Oda Bucuriei (L. Van Beethoven): Diplomatul
(George Apostoiu), Graficianul (Caudino Priceputu),
Prozatoarea (Violeta Craiu)... Cap. III Vă place Brahms?:
Eseistul , Epigramistul , Cronicarul dramatic ...Cap. IV De la
preclasici la moderni (Monteverdi, Lasso,Ceaikovski,
Stravinski) cu vicepreşedinta, filozoful, profesorul ...
Trăsăturile generale ale ocupaţiei sunt tuşate pe
trăsăturile artistice ale unui anumit personaj, ales de Dumitru
Anghel cu rost şi tact revelator. Iată aceste trăsături ale unor
aleşi în ramă: Bădie , în gura profesorului Niculaie Rotaru,

Doi oaspeţi distinşi la
inaugurarea sediului
Uniunii Scriitorilor
din Galaţi: doamna
Maria Cogălniceanu şi
Dumitru Anghel
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capătă nuanţări atât de surprinzătoare, cu sensuri înnobilate
până la aria protocolară a lui Sire, Excelenţă, Majestate,
Măria Ta” (Inspectorul). C-tin Gherghinoiu este un poet în
stare pură, topit de emoţie când răsare soarele pe ţărmul
Dunării, când privighetoarea cântă deasupra Bărăganului.
Deportat în Siberii de speranţe, simte aroma teiului
eminescian, melancolia lui Gerard de Nerval, îndrăzneala
simbolurilor avangardiste ale lui Baudelaire şi Verlaine”
(Poetul). Hugo Stelian Mărăcineanu a găsit, în echilibrul
dintre culise şi spaţiul nedefinit, forma proprie de înţelegere
a misterului creaţiei universale şi a ales să se exprime artistic
prin mistic şi iconografie profană” (Pictorul). În fiecare portret
din această carte apar analogiile personalitaţii sociale, artistice
cu ritmul de viaţă simfonică al celui portretizat: Dacă pictorul
Hugo Stelian Mărăcineanu o slujeşte şi pe Erato în versuri,
cu Euterpe nu se întâlneşte decât atunci când este supărat şi
nemulţumit de rânduieli, când se reculege ascultând Tocatte
şi Fugi în la minor, Cantate profane şi Oratorii, din muzica
divină a lui J.S. Bach.
Sau: Aurel Furtună se retrage, împăcat cu sine, în
atmosfera liniştitoare a oratorilor Mesia şi Juda Macabeul ,
de G.F. Händel (Bibliograful). În social aflându-se, însă,
trăsătura personalitaţii artistice: Profesorul Ştefan Caraghinov
risipeşte stările de disconfort civic printr-un zâmbet perpetuu,
blând şi luminos …(Profesorul).
Manierat şi îndatoritor , Dorin Şipoş , are un fel special
de a atrage atenţia în locuri publice, pe stradă, într-o sală de
aşteptare, pe peronul gării, în tramvai, în autobuz, şi-l face
pe interlocutor să-i accepte punctele de vedere în chestiuni
legate de globalizare , degradarea stratului de ozon, preţul
petrolului şi al întreţinerii de bloc, muzica folk, fraudarea
alegerilor în Afganistan, medicamente compensate
(Muzicianul). Pictura cuvintelor sale literare, a scriitorului
Dumitru Anghel, fiind desăvârşită, aproape de psihologia
socială a prozatorului ce se află în pictorul analist, în proza
sa confesivă.
Puţini scriitori îşi sacrifică actul creaţiei proprii în numele
scrierii altora. Dumitru Anghel este devotat Brăilei literare ,
artistice, muzicale, până la sacrificiul prozei sale. Există această
proză în toate cărţile, pe culmile generozităţii extreme a laudei
iniţiaţilor şi a iniţiativei lor creative.
Viaţa este o insulă a suferinţei într-un ocean de …
indiferenţă!, această credinţă existenţială a lui Freud nu-şi află
loc în opera analitico-estetică Dumitru Anghel. Suferinţele
ocupaţionale, mai puţin aşezate pe chipuri-portret, sunt
exprimate de cronicarul azi lăudat de mine, în cartea Portrete
în clar-obscur: proza publicistică.
În care o precuvântare despre Dumitru Anghel şi cartea
lui ne este înfăţişată de cunoscutul, de mare rafinament, eseistulpublicist Vasile Ioan Zbarcea. Cel care ne mărturiseşte: Pe urmă,
vorbindu-mi ceasuri fără măsură despre concertele , lucrările
vocal-instrumentale şi simfoniile concertante ale lui Mozart,
despre capriciile pentru vioara solo, variaţiunile, sonatele
şi cvartetele lui Paganini, despre mazurcile, preludiile şi
nocturnele lui Chopin, despre izul popular al unor fragmente
din operele lui Kalman..., i-am găsit loc într-un clin al
sufletului meu.
Suferinţele duse în reportaj, în cotidian, sunt prezenţe ale
destinului dramatic, ale democraţiei liberal-libertine, cea fără
de legi morale, plină de politei, tehnologii şi politici vulgare.
Aşezate în capitolele: Cap. I Educaţie: O astfel de grevă, Elevii

cobai, Destine în derivă… Cap. II Civic : Daca lege nu e, nimic
nu e, Apocalipsa, Neodictatura…Cap. III: Portrete (clarobscure) Iată Lumea bună din acest capitol: Această nouă,
originală şi agresivă lume bună, în care nu mai au loc
scriitorii, muzicienii, pictorii, actorii, este invadată,
acaparată, dominată de îmbogaţiţii peste noapte, miliardarii
de operetă…
Temele acestui capitol, de asemenea, sunt consecinţe ale
acestei lumi: Tarabagii, Bătrânii…ca dilemă, Hărţuire sexuală,
etc. Epura, ca metoda analitică a socialului - în general - se
manifestă la Dumitru Anghel atât în interiorul cărţilor, cât şi în
diferenţierea lor pe genuri … critice.
Toate, sub influenţa lui Tudor Vianu: Fidelitatea este
permanenţa entuziasmului care afirmă autonomia valorilor
în sensul de a gândi valoarea ca ceva deosebit de persoana
careo susţine întâmplător. Sub datoria acestei fidelităţi, care
este o formă a onoarei domnului Dumitru Anghel faţă de
confraţii continuităţii culturii brăilene literare. Ni se
consemnează în opera sa şi cei care abhoră clasicul şi cei care
preţuiesc arta artificialului şi cei care, iubitori de tragedie antică,
de catharsisul ei aristotelic purificator, sunt clasicii izbândei
realitaţilor frumos coagulate estetic .
Cărţile Reverenţe critice (Iată o fidelitate-respect) şi
Recensa rediviva (numărătoare reîntoarsă) sunt semnificative
ca dovezi de cunoaştere a actului literar brăilean. O restitutiorepunere în drepturi a literaturii brăilene într-o societate, lume
bună, ce ignoră (dăunător) phantasia, fantasticul oniric, dreptul
la visare, înaintea perceperii idealurilor sociale, formulării lor
cognitive, ontologice , … materiale. Un recogito (ambele cărţi),
un a gândi mai bine actul scrierii celor de multă vreme cunoscuţi
(unii dintre ei fiind cuprinşi în alte cărţi, cu alte meşteşuguri
analitice, cum ar fi cartea de istorie literară a poetului
Aurel Buricea ).
Cartea Reverenţe critice , care începe cu Amantul Marii
Doamne Dracula - de Fănuş Neagu şi sfârşeşte cu Melancolii
anonime – de Marinela Dafina, reprezintă o însumare a notelor
de lector împlinite de autor de-a lungul mai multor ani. Ele,
aceste sume, cuprind în medie 3-4 pagini de fiecare carte
prezentată, legându-se biografiile scriitorilor de opera lor.
Cum ar fi: Îngeri şi banjouri, de Nicolae Grigore
Mărăşanu; Răstignit pe semilună, de Corneliu Ifrim; Intrarea
în singuratate, de Ion Mustaţă; Condominium, de Luminiţa
Dascălu; Moartea fântânii , de Vasile Rusescu; Universul oblic,
de Ronald Gasparic… Mereu cunoscător al creaţiei fiecărui
respectat- reverenţios: În stilul său inconfundabil, marele
maestru al metaforei şi verbului îmbogăţit de sensuri noi,
surprinzătoare, Fănuş Neagu, îşi asumă în premieră absolută
riscul unei incursiuni într-o lume la care se ajungea greu ,
lumea unei ideologii ermetice , izolate, intangibile…
(Amantul Marii Doamne Dracula).
Poemele şi baladele lui Mărăşanu sugerează plastic, în
spaţii ancestrale , o atmosferă sălbatică , de necontrolat , cu
legi proprii, dar şi cu o lume cosmopolită, care confereau
Brăilei secolului 19 şi începutului secolului 20 o
personalitate cu totul ieşită din comun (Înger şi banjouri).
Fraze lungi, ori de dimensiuni potrivite, consemnării
caracterizării potrivite a evenimentului editorial , dar şi al stilului,
perfecţiunii estetico-lingvistice, diferenţiate pe autori.
Tot astfel: Răstignit pe semilună, este romanul insolent
al creştinului care sfidează cu penitenţă-revoltă în
(urmarea la p.20)
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Katia

Pesimismul optimistului
8

Nu mai văzusem persoana despre care o să vă povestesc
de vreo zece ani. Nu mai ştiam unde este, ce face, cum arată. Mi
s-a spus că o găsesc pe Facebook. Şi chiar am găsit-o. Fiecare
clipă din viaţa ei era acolo, aranjată frumos, în fişiere ordonate,
datate, cu fotografii din anii de şcoală, de la nuntă, din concedii,
de la Crăciun şi aniversări, botezul copilului, luatul din moţ,
ceremonii, casa, altă casă, rudele, prietenii, vecinii. O viaţa la
vedere, mult prea la vedere după gustul meu. Dar cine sunt eu
să judec toate astea? Mi-am satisfăcut curiozitatea şi am trecut
mai departe.
Tot ce-mi imaginasem, în atâţia ani de neştiinţă, devenea
desuet. Acum ştiam şi ce n-aş fi vrut nepărat să ştiu. Mi se lua
dreptul la presupuneri, posibilitatea de a fabula, de a imagina
orice altceva decât vedeam cu ochii mei în sutele de fotografii,
în zecile de explicaţii detaliate asupra culorii lumânărilor de pe
tort, a calităţii aurului verighetelor, a amplasării canapelelor din
livingul vilei de la munte. Misterul fusese elucidat. Dar unde nu
e mister, nu e nici farmec, nu mai e taină, nu mai este pic de
poezie. Părerea mea.
Întoarce paharul cu partea plină către tine!, mi-am spus.
N-ai fi aflat nimic, dacă Facebook-ul nu exista. Oamenii au dreptul
să se regăsească, să comunice, să ardă distanţele şi anii
dintre ei.
Am vrut să văd cum mai arată cărţile pe care le citeşte
noua generaţie. Şi am primit în dar o carte. Apărută la editura
„Art”. Este un roman ilustrat. Benzi desenate. Colecţia „Romanul
Grafic”. Autoarea, deţinătoare a unor premii, absolut onorabilă
şi cu talent la mânuirea creionului. Pentru desen. Am parcurs-o
imagine cu imagine, deformându-mi, uniformizându-mi, în cele
din urmă, propria imaginaţie după dorinţa celei care îmi dirija
lectura. Acţiunea exista, personajele mă priveau drept în ochi,
cuvintele puţine şi simple nu-mi creau probleme de înţelegere.
Când am terminat-o, destul de repede, nu mi-a mai rămas nimic
la care să mă gândesc. Poate doar o informaţie colaterală, că
deja există o piaţă pentru astfel de cărţi şi unii care s-au gândit
să editeze în aceeaşi manieră piesele lui Shakespeare.
Şi misterul lecturii se îndepărtează de noi. N-avem timp să
înmagazinăm cuvinte. Imaginile sunt mai uşor de acumulat. La
urma urmei, acţiunea poate fi rezumată într-o simplă propoziţie.
Ne îndreptăm către reacţii minimale. Durerea e un simplu „vai!”.
Fericirea, o linie arcuită de la buze către urechi. „Înlăuntrul” nu
mai există, pentru că, dacă ar exista, n-ar putea fi desenat.
Adoptă poziţia optimistului!, m-am încurajat singură. Decât
nimic, mai bine benzi desenate şi dialoguri sumare. Interesul
pentru lectură trebuie stimulat cumva.
În locuri uitate de Dumnezeu şi de oameni, unde totuşi se
trăieşte, se învaţă carte şi se crede în Dumnezeu, aflu că nişte
biete biblioteci de ţară sunt desfiinţate pentru a se face din
sălile respective locuri profitabile, săli de nunţi, botezuri şi
chiolhane. Cărţile, care nu sunt rentabile pentru că banii nu se
fac din citit, sunt împrăştiate care încotro, cu indiferenţa cu care
e smulsă buruiana, plantă şi ea, cu viaţă şi verde, din lanul
dădător de pâine. Aşa că primarii aceia, aleşi de oamenii din
satele respective să vegheze la viitorul obştei şi al copiilor,
desfiinţează bibliotecile, înlocuindu-le cu baruri. În locul beţiei
lecturii este propusă beţia autentică, reală, neaoşă.

Nanu
Şi iarăşi mi-am dat peste mână. Bieţii oameni, îşi îneacă
necazul în vin! Cărţile ajung în şcoli, comunitatea face bani
pentru achiziţii...
În fine, la Constanţa, acolo unde Teatrul „Fantasio” s-a
desfiinţat, aflu că o regie locală are fanfară. Şi chiar văd la
televizor cum fanfara cântă, cum oamenii se bucură de muzică,
iar reporterul laudă iniţiativa regiei respective de a înfiinţa o
fanfară. Şi mă întreb dacă nu cumva instrumentiştii sunt cei
disponibilizaţi din teatru. Îmi amintesc că şi la noi Teatrul
Muzical „ Nae Leonard” are acum în scripte doar vreo 37 de
artişti cu care face operă, operetă şi revistă, că Teatrul de
Păpuşi e înglobat în cel Dramatic şi mă întreb ce regie ar putea
să-i încapă, la apă, la canal, la gospodărie comunală, pe naivii
care mai cred că pot fi artişti în Ţara Românească.
Aici n-am mai găsit argumente pro şi contra. L-am găsit
pe Cioran. „Niciun român nu se simte personal vinovat. Toate
ratările şi golurile şi le explică prin vidurile României, dezertând
astfel de la responsabilitatea individuală... Dacă toată România
nu pleacă la drum ca să se cucerească pe sine însăşi într-un
elan colectiv, indivizii care vor să se salveze dintr-o românitate
deficientă, sunt condamnaţi mai curând sau mai târziu ratării,
neavând la bază rezistenţa substanţei naţionale.” ( Emil Cioran„Schimbarea la faţă a României”)
Trag linie şi unesc, fără nici o legătură, ce logică ar mai
putea să încapă aici?, nebunia Facebook cu literatura
prescurtată şi desenată, cu barurile în săli de bibliotecă şi cu
artiştii angajaţi pe post de muncitori la spaţii verzi. O lume la
vedere, pipăibilă, autentică, reală: lumea noastră. Nu tu taine
şi mistere, nu reflecţie şi logică, nu cultură şi studiu. Doar
aparenţă. Fotografii ale unor trăiri grăbite, afişe
publicitare, pretenţii.
Trăim într-o lume la vedere, despuiată de veşminte, corola
de minuni e vândută la bucată, sau, în cel mai bun caz, pusă la
dispoziţia turiştilor grăbiţi să o înregistreze pe retina aparatului
de fotografiat. Cu ochii oblici, ca ai japonezilor ce asediază
marile capitale, am pornit la vânătoare... Aici, acasă, le-am luat
pe toate de-a gata, fiecare cu felul său de a gândi şi accepta,
cu puterea sa de înţelegere. Un ghiveci perfect! Şi trăim prea
repede ca să mai putem reflecta. Iar în graba asta nu mai
vedem întregul.
Am primit deodată lumea la picioare, o avem, ne-o putem
asuma. Dar nu ştim cum. În faţa ospăţului pantagruelic râvnim
la toate deodată şi ne îmbuibăm fără a mai simţi gustul. Dacă
ar fi vorba doar despre o masă bogată, ne-am alege cu dureri
de burtă. Însă e vorba despre identitate şi substanţă morală,
despre ştiinţă de carte şi conştiinţă. Ăsta da mister! Pentru
cine mai vrea să păstreze corola de minuni a unei lumi româneşti
care apune.

Nicolae Cărbunaru, Potecă prin pădure
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Cultura ca putere
Al treilea mileniu creştin a debutat sub auspicii politice,
economice şi sociale defavorabile, încât ideea de criză pare a
se generaliza pierzându-se caracteristicile ameninţătoare şi
devenind stare de fapt cotidian. Mai mult chiar, criza culturii sa permanentizat, nimeni nu-şi mai face speranţe că e doar o
stare trecătoare, ci o acceptă ca stare, ca formă a unei
normalităţi. Lumea celui de-al treilea mileniu îşi reconsideră
modul de funcţionare şi se reaşeză pe noi coordonate ale căror
raporturi de putere nu mai sunt cele de altădată. Chiar cele trei
puteri ale statului (legislativă, executivă şi judecătorească)
sunt supuse unor presiuni enorme din partea unor sfere de
influenţă extrem de prezente în viaţa publică în forme vizibile
sau invizibile. Consecinţele sunt de-a dreptul dramatice:
parlamentul e doar decorativ, guvernele sunt ghidate de
instituţii internaţionale, iar justiţia funcţionează aleatoriu, după
criterii greu de înţeles. Doar timpul va decide dacă aceste puteri
tradiţionale şi formele îşi mai justifică existenţa.
Cât despre presă, denumită metaforic „a patra putere”,
lucrurile stau cu totul altfel. Chiar din momentul în care a fost
lansată în parlamentul englez sintagma n-a fost altceva decât
o glumă ce avea în vedere localizarea presei într-un al patrulea
sector, celelalte trei fiind rezervate celor două Camere (a Lorzilor
şi a Comunelor).
Puterea presei a fost şi este un deziderat, nicidecum o
realitate în sine, ca de altfel şi libertatea cuvântului, pe care
diferitele tipuri de cenzură, mai mult sau mai puţin oficiale, mai
mult sau mai puţin vizibile, le-a avut mereu în vedere. Cum
presa tradiţională (pe suport de hârtie) îşi trăieşte agonia cu
disperare şi demnitate, iar cea audiovizuală eşuează tot mai
vizibil în loisir, locul rămas liber ar putea fi ocupat de cultură
numai că spaţiul de manifestare al acesteia este extrem de
limitat, nu neapărat din precaritatea actului în sine, cât mai
degrabă de diluţia interesului pentru această dimensiune a
vieţii publice.
Oricum am lua lucrurile, potenţialul culturii este
semnificativ mai mare decât cel al presei, acesteia din urmă
prevăzându-i-se o dispariţie iminentă. În câteva decenii, zic
surse extrem de serioase, ziarul pe suport de hârtie va fi doar
istorie, ceea ce va atrage după sine şi dispariţia treptată a
revistelor de diferite facturi, nu neapărat din raţiuni financiare,
ci pentru că interesul pentru acestea se va diminua până
într-atât încât tipărirea lor nu se va diminua până într-atât încât
tipărirea lor nu se va mai justifica. Deja revistele de cultură au
tiraje confidenţiale, ceea ce înseamnă câteva sute de exemplare
tipărite, în schimb varianta online se dovedeşte utilă şi solicită
printr-un număr în creştere de accesări.
În regimurile totalitare se vorbea de „rezistenţa prin
cultură”, sintagmă ce motiva într-un fel lipsa de reacţie a
intelectualilor la agresiunea politicului. Era de fapt o
resuscitare a turnului de fildeş din alte vremuri, când artistul
se izola de lume din raţiuni de creaţie, fronda lui fiind una
inocentă în timpurile medievale, când nici puterea, nici oamenii
nu reacţionau la astfel de provocări. În anii comunişti, când
puterea politică s-a maximizat, iar masele au devenit amorfe,
gestul izolaţionismului cultural a trecut aproape neobservat.
Cei care l-au pus în aplicare ca stratagemă socială şi politică
s-au iluzionat că vor reuşi să atragă atenţia prin refuzul implicării
în propaganda regimului totalitar, că vor câştiga de partea lor

George

Lateş

şi simpatia maselor şi că protestul lor nonviolent, nonvocal şi
lipsit de gesturi radicale va avea ecou în cercuri intelectuale
străine. Au nesocotit însă impactul teribil al atitudinii
colaboraţioniştilor care s-au lăsat antrenaţi în mecanismul
kafkian al ticăloşirii în care au luat în stăpânire canalele deciziilor
ce vizau cultura. Între un colaboraţionist prezent în viaţa politică
şi beneficiar fără jenă al avantajelor puterii politice şi un creator
onest retras în lumea lui tot mai restrânsă de la an la an, cel
dintâi a părut mai credibil şi mai tentant ca model artistic. Când
rezistenţa celui de-al doilea lua forme publice, interdicţia de a
mai publica, de a mai expune sau de a mai fi prezent în viaţa
culturală venea imediat a avea efecte dezastruoase nu doar
pentru sine, ci şi pentru cei apropiaţi.
Astfel de situaţii au fost însă rarisime în lumea culturală
românească, cele câteva mai răsunătoare fiind suspectate de
dirijism, fie în sensul orchestrării lor pentru a da impresia de
normalitate a protestului, fie ca parte componentă a luptei pentru
putere care devine acută şi vizibilă în anii ‘80 ai veacului trecut.
Oricum am lua lucrurile, implicarea culturii în jocul puterii este
indubitabilă, avantajul obţinut printr-un astfel de echivoc
atitudinal fiind incontestabil. Cultura a căpătat astfel statut de
putere pe care politicul, singura putere a regimului totalitar, a
integrat-o în calculele sale perfide.
Că puterea politică a văzut în cultură un adversar demn de
luat calcul ca putere în sine o dovedeşte şi interesul special
acordat diasporei şi exilului, a căror componentă intelectualcreatoare era extrem de vizibilă şi influentă, mai ales în lumea
occidentală. Opoziţia acesteia faţă de ce se petrecea în interiorul
comunizat al ţării a putut fi ignorată în primele decenii ale noului
regim, ulterior însă, pe măsură ce relaţiile cu ţările de dincolo de
„cortina de fier” s-au reluat, puterea culturii manifestate în cadre
democratice, cu sentimentul acut că acolo se păstrează viu
spiritul românesc, n-a mai putut fi ignorată. O putere, fie ea şi
informată, trebuie tratată cu respect, astfel că ideologii influenţi
au gândit o strategie perfidă, dacă nu de anihilare totală, măcar
de compromitere a personalităţilor de mare vizibilitate. Pentru
personalităţile de anvergură culturală din ţară s-a găsit soluţia
interdicţiei de manifestare politică sau încarcerarea, pentru cei
din diaspora s-au gândit strategii de anihilare extrem de virulente,
întrucât aceştia aveau pretenţia că sunt moştenitorii de drept ai
unei tradiţii interbelice de substanţă şi profunzime. Solidarizarea
diasporenilor cu oamenii de cultură închişi sau interzişi a făcut
parte din strategia luptei pentru putere în numele accesului
neîngrădit la estetic. Când exilul a prins consistenţă şi a început
să se manifeste tot mai vizibil, strategia de anihilare a acestuia
a devenit mai agresivă, tocmai pentru că exilanţii culturali aveau
o imagine bine conturată în mentalul colectiv. Treptat,
diasporenii au fost convinşi să reia legăturile cu ţara de origine
fiind, mulţi dintre ei, repuşi în circulaţia publică (Eliade, Cioran,
Ionescu) sau folosiţi chiar ca agenţi ai politicii româneşti. Exilanţii
au rămas pe baricade, poziţia lor intransigentă perpetuându-se
până la schimbarea de regim politic din decembrie ’89. Unii
şi-au păstrat radicalismul militant până în anii noştri din motive
personale sau de poziţionare în conflictul perpetuu cu
puterea politică.
În descendenţa bătăliei cu puterea politică sau ca o
continuare a hilarei rezistenţe prin cultură ar putea fi situată
„bătălia canonică” din anii ’90 când s-a regândit lista numelor
(urmarea la pagina 39)
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ÎNCET

OCTAVIAN
MIHALCEA
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nu ne mirăm că lichidele circulă
când somnul e mai bun – minus durerile capului
cercuri negre se mişcă peste ochiul mişcător
un cui sănătos gâdilă tălpile pentru fineţea nervilor
şi mai rămâne o variantă
viitorul miop va îngroşa strânse alunecări de ceară
coborâţi pleoapele încet în beznă

AICI TREC SEMNELE
în continuarea moale a joaselor pălării răsar destăinuiri
frici ascunse pe sub plăcerea primăverii

ACEEAŞI ÎMBĂLSĂMARE
a întâlni de multe ori murmurul cărţilor
singur paradis împins pe lângă lacrimi

odată am fost îndrăgostiţi
altădată cântam la pianele soarelui
până când chipul deodată s-a revărsat într-o lamă fină
asalt la candoarea fascinului

raze fierbinţi erau la alegere
ori una ori alta în mijlocul insulei
parcă mereu plecăm înainte
tot spre aceeaşi îmbălsămare
din spatele crăpăturii

a fi atent la nuanţe a citi printre rânduri
legea camuflării pe timpul pasiunii de seară

ochi în ochi mereu ochi în ochi

niciodată nu am povestit ca acum
pentru că acum sclipeşte pe buze povestea cicatricelor
aici trec semnele plăcerii
pe viitor ne vom strânge din nou mâinile
ne vom săruta obrajii
TE-AŞ FI ATRAS

E MAI SIMPLU
puterea voinţei prin locuri puţin contondente
muzica se scurge deasupra degetele ating orice
proaspătă deschidere a epidermei
voi scrie poate povestea celor câteva legări
e mai simplu aşa deşi nu ai vrut să laşi urme
pe noua gheaţă ce s-a întins atunci la picioare
SURÂSUL BOEM

vorbeşti despre un monstru
hohot deplin sigur ţinut minte
altădată te-aş fi atras către gura peştelui
se încolăcesc vorbele
ce vrei să spui…întreabă-mă…ce vrei să spui

zefirul mişcă pietrele în fiecare loc tainic din centru
ca o viaţă împodobită cu strâmte costume negre
paşi uşori urmăresc linia covorului

dorinţele săgetătoare au grija echilibrului
se termină chiar lângă artificiu
noaptea când îţi visezi viaţa

am recucerit muzeul sau poate
am dezgropat vorbe frumoase
care aşteptau să intre

e adâncă odihna bucuria pe care ştiu că o pregăteşti
din frunze învie fără grabă amprenta
CE S-A ÎNTÂMPLAT

sărutul mâinii drepte închide
toată cenuşa artistă a buzelor
cu mult respect alungă tirania lemnului lovit
până dincolo de coloane s-au târât zgomotele

urmăresc indecis printre copacii de lângă apă
deja ştiutele cărnuri fine

surâsul boem promite alte veniri
bijuterii şlefuite în gând

eu îţi cunosc viaţa şi metafora în ramă grea
doar eu voi povesti apoi despre
ce s-a întâmplat cu adevărat
ştii tu…acea nudă pasiune învăţată la începutul lumii

PLANTA MELANCOLIEI

am visat într-adevăr acelaşi tărâm cu pielea subţire
culoarea a fost prea tare

ochiri aruncate în apele spaimei
aroma străbate inelul saturnian
ghemuiri la picioarele mielului
această gravură se lucrează în cupru
invocaţie prăbuşită
odată cu planta sfâşierii – melancolia
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Călătorie la Rapa Nui

ANDREI
FLOREA

Atunci când nu mai poţi urca,
zboară.

11
Cu toţii sunt diferiţi!
oameni mere,
oameni pietre,
oameni cioburi...
Îşi zic duşmani
şi îşi scot ochii
făcuţi din mărgele
colorate de sticlă.
Mărgelele cad
şi zornăie
pe caldarâmul
din care au răsărit.
Sunetul brutal de talancă,
anunţă răsărirea altor
mărgele, pietre,
oameni ce-or fi.
Noi nu putem fi ca oamenii pasăre.

Despre Perfecţiunea Oamenilor Pasăre
I
Şi s-a vărsat o lacrimă
din ciurul pe care îl umpli cu sârg;
Îi aştepţi nepotolirea curgerii,
ca să se umple mai repede
pe cealaltă parte cu aerul
pe care îl lasă în urmă,
în zborul lor,
înaripaţii.
Iar tu,
tu nu faci decât să-l fezandezi
cu grijă, odată ce le-a atins penele.
Nu ştiu de ce
nu te mai saturi
cu golul
din borcane.
Poate cu toţii aşteptăm
să ni se-mbibe prin oase,
să fim şi noi
ca oamenii pasăre.

Drumul

II
Smulge-mi o pană.
Ţine-o între buricele degetelor,
cele roase de prea mult pământ,
şi spune-mi
fără să o striveşti cu privirea;
mai poate zbura?
E bizar cum până acum
Un răstimp,
Sau poate mai mult,
Era una cu aerul.
Era aici, sau poate mult mai sus,
escrocându-ne orice aşteptare,
iar acum,
desprinsă fiind de bucata neînsemnată de carne,
e doar pământ.
Smulge-mi o pană şi taie-mi aripile.
Poate aşa voi fi şi eu om.
III
Noi nu suntem nimic
mai mult decât ce-a căzut.
Încercăm să ne-ntindem
vrejurile
şi să ne ridicăm.
Observăm aruncate de zor
mere, pietre, cioburi sparte;
Se-nvelesc ca pentru somn
cu praful zburat împrejur,
aşteaptă câteva luni,
şi apoi răsar oamenii.

Mă aflu pe o autostradă de suflete.
Fuioarele de fum ezoteric
cu aromă de tutun,
ce ies pe geamurile celorlalte vehicule
se aşează-ntr-o pâclă groasă şi mistică
ce mă primeşte cu un iz de oboseală.
Îmi spânzură temerea şi
mă face să înaintez ca şi teleghidat
într-o gondolă călăuzită
doar de felinarul roşu
al lămpii de ceaţă.
Lumina sângerie
din spate
se leagănă
pe talazurile de beton;
şi eu...
si maşina odată cu ea.
Pâcla
se aseamănă
din ce în ce mai mult
cu un Moai* bazaltic
ce mă fixează
cu ochii săi reci de coral.
Are o expresie
mândră dar enigmatică;
se uită la mine;
mă uit la el.
Ochii obosiţi şi-i închide.
Am ajuns la Rapa Nui**.

Moai* - statuie monolitică de bazalt întâlnită în
cultura civilizaţiei polineziene acum dispărute de pe
Insula Paştelui
Rapa Nui** - Tărâmul Oamenilor Pasăre
identificat cu insula Paştelui în mitologia polineziană
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Tineri poeţi basarabeni

De două ori zece

Cenaclul Magia cuvântului
Cenaclul, apărut în 17 octombrie 2006, îşi are
sediul la biblioteca „Maramureş”, mun. Chişinău.
Discuţiile care au loc o dată, de două ori pe lună sunt
determinate de interesele participanţilor: textul artistic
şi imaginaţia, exerciţii de creativitate, visul şi scrierea,
mesajul ermetic al poeziei, forma strictă sau versul
alb, libertatea individuală şi constrângerea socială,
astrologia şi psihologismul comunicării, modalităţi de
revedere a propriilor texte, confruntări de opinii în
privinţa esteticii urâtului, literatura română şi optici din
străinătate. Toate aceste teme au fost realizate şi
datorită oaspeţilor:Aureliu Busuioc, Nicolae PetrescuRedi, Ion Hadârcă, Vlad Zbârciog, Vladimir Beşleagă,
Galina Furdui, Ianoş Ţurcanu, Iurie Badicu, Dumitru
Matcovschi, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Victor
Adam, Călina Trifan, Dumitru Crudu, Roberto
Quaglia, Nina Josu, Nicolae Rusu, Valerian Ciobanu,
Dumitru Pasat, Arcadie Suceveanu. Acceptăm cu
plăcere invitaţia revistei Dunărea de Jos şi oferim
versurile participanţilor activi la dezbateri şi la
valorificarea misterului prin cuvinte! (V.Fonari)

În ziua de 29 noiembrie, la sediul Centrului Cultural
Dunărea de Jos a avut loc vernisajul expoziţiei „De două ori
zece”, al cursantelor clasei de artă fotografică (a profesorului
Nicolaie Sburlan, foto 1 , centru) Anamaria Stoian şi Geanina
Laurenţia Tiron. Lucrările şi autoarele au fost prezentate de
către profesorul şi curatorul N.Sburlan dar şi de către
directorul adjunct al Centrului, Aurelia Bogatu Matei.(a.g.s.)
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Poeţi basarabeni:

Victoria Fonari

Moderatorul cenaclului Magia cuvântului, poet, critic literar, doctor în filologie, Membru al Uniunii Scriitorilor din
Moldova; Membru al Asociaţiei Române de Studii Semiotice; Membru al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor; Membru al
Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, laureat al premiilor săptămânalului „Literatura şi arta” anii 2008, 2009, 2010 pentru critică,
locul II la Concursul de Poezie din a. 2004 (în limba italiană), Ediţia a 4-a, oraşul Galatone, Italia.Autor al volumelor de versuri:
Sarea pasiunii / prefată de acad. M.Cimpoi (2005, Chişinău: Pontos, 94 p.), Zbor în antiteză / prefaţă de Arcadie Suceveanu
(2000, Chişinău: Muzeum, 78 p.). În 2004 ocupă Are publicaţii în cărţile colective: Moment poetic (2007, nr.53, Chişinău: Cartier,
p.8-9), Tentaţia metaforei (2006, Chişinău: Pontos, p. 10-11), Raccolte delle poesie prezentate nella 4Ediz. del Concorso di
Poezia (2004, Galatone, p. 20), Nu e om să nu fi scris o poezie (2003, vol. IV, Chişinău: CE USM, p. 122-125), Iubire de metaforă
(2001, vol. II, Chişinău: CE USM, p. 191-193), Nu e om să nu fi scris o poezie (2000, vol. I, Chişinău: CE USM, p. 64-71).

POEZIA
Pentru poezie
contează sentimentul
Sentinţe de priviri
nu are importanţă
Lumina poeziei
plânge de ignoranţă
deşi se vrea nocturnă
sclipeşte printre aştri
toridă de mister
cunoaştere neclarităţi de adevăr
Ea zgârie nisipul
încreţeşte vânturi
boţeşte valuri
şi înalţă gânduri

Pânza
Pânza albă
E gata
Crucificată
Captivă în faţa pensulei
Va accepta sărutul culorii
Depinde de maestru
Durata vieţii
Unei pânze
Eu sunt ploaia
Eu sunt ploaia
Pe pământul tău uscat
Se crispează
Sufletul intimidat
Lăcrămează tăios
Cu ace şiroaie
«E uscat
Vreau ploaie!»
Mă strigi
Departe
Sunt
Visele-ţi mă cheamă
Mă zgârie acele
Eu aduc răcoarea
Plouă
Se topesc solzii de sare

Pe coada cometei
Monstrul de la moara veche
A schimbat cursul râurilor de lapte
În loc de miere curge aur din bere
Deşi acolo nimeni nu o cere
Din calea lactee
Iese spumă beree
e-ee-e
Ecoul de pe coada cometei
Se aude peste 20 de ani
Oricâte mutaţii ar fi pe pământ?
Lacrimele berii cad de dorul de cireşe
Se destramă de piatră
Punctând eternitate
Fulgere de meteori
Prin petalii de nori,
Prin fulgere de meteori
Un greer mut
A uitat un sărut
În iarba ce ascunde
două cireşe
Erau cercei –
Două chei
De sărutare
Pentru dulceaţă
Sub voalul de ceaţă
În vară
Coboară
Prin atingeri de meteori
Visele ascunse în clepsidără de nori

În numerele următoare vom reveni cu poeme ale membrilor Cenaclului
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CAZMAUA
(Cazma: unealtă de săpat pământul asemănătoare cu
lopata, alcătuită dintr-o lamă metalică, cu muchie ascuţită,
fixată într-o coadă de lemn. Hârleţ. Târnăcop. DEX.)

Habar n-aveam ce e aceea o cazma până într-o zi de
sâmbătă, luna martie, anul curent.
După cum cred că ştiţi deja, am un frate, Costică,
şofer de tir, care are un obicei cam prost, după părerea
mea: cum intră în ţară venind de pe unde îl poartă meseria,
cum mă sună ca să vadă ce mai fac.
Bineînţeles că la ora aceea dorm. Nu ştiu cum face,
telepatia poate, cum mă-ntind şi eu oleacă după prânz, ca
tot omul, ţâââr, telefonul. Că de când sunt şomer, mă
cam boierii...
Nu salut, nu ce mai faci, nimic din toate astea: ,,Iar
dormi?” sună invariabil prima întrebare, de parcă ar vedea
de pe la Nădlac sau vama Borş ce fac eu aici, la Galaţi, în
celălalt capăt al ţării.
Am prins figura: când am treabă cu el, nu îl sun,
că-i scump impulsul iar şomajul mic. Iau telefonul şi mă
lungesc în pat, nu trec cinci minute şi ţâââr, ,,Iar dormi?”,
mă sună el.
A doua întrebare: ,,Ce faci mâine’’?, asta însemnând
că are chef de muncă.
Că, uite, eu sunt la Oradea, diseară descarc la
Bucureşti, iar mâine dimineaţă mă gândeam să mergem
la tăiat la vie, la şapte să fii gata şi închide.
Cât îmi pregătii cele necesare, foarfec de vie, cizmele,
că plouase peste zi şi era cam moale, haine groase, că era
cam frig, el cred că şi ajunse-n capitală.
Dimineaţă, punctual ca întotdeauna, pe la şase jumate,
,,Haide, nu eşti gata?”, răcnea de jos, trezind vecinii.
Am lăsat cafeaua fierbând pe aragaz în grija nevestei,
mi-am luat foarfecul şi am plecat. Hai să mergem, că-i
târziu, se scuză el, în felul lui...
Trecu pe acasă să o ia şi pe cumnată-mea şi pe fii-su,
nepotul meu adică, dădu pe gât o cană de vin că îi era cam
sete, bău şi Tase una, cam codindu-se, prima merge
întotdeauna greu, eu am refuzat politicos, la ora aceea, de
obicei, nu beau.
Sacoşe cu mâncare, bidoane, care cu vin, care cu
apă, vreo 14 pomi şi nişte butaşi de vie nobilă, cam 30,
aduşi din Olanda, toate astea aşezate frumos în portbagaj.
Îi dădu cheile lui fii-su, că s-a ajuns acum, are şofer la
scară, şi... la drum, tăticăăă!
Las-o mai încet, uite colo groapa, ţi-am zis săncetineşti, nu vezi frâna pe asfalt, de ce a pus ăla frână,
de nebun?, trebuie să anticipezi..., uite alta, iote încă
şapte, ocoleşte-le prin stânga, drept în ea ai dat, îl tot
cicălea pe nepotu’, începător săracul, dar talentat, cu
gropile mai greu că nu ştie drumul, dar învaţă că e tânăr.
Într-un târziu, că erau gropi multe, ca după
bombardament, am ajuns în vie, în Podiş, aşa-i zice locului.

Aici se cuvine să facem o paranteză, şi cât dă fratemeu bagajele jos din portbagaj, să vedem noi cine-i ăsta,
cine-i Tase. Că sunt mai mulţi, adică doi.
Pe strada mea, copil fiind, aveam un vecin, nea Nicu
D. Pe altă stradă alt vecin, nea Vasile D., frate cu nea Nicu.
Cu vreo doi ani înainte de a veni eu pe lume, nevestele lor,
tanti Nica şi tan’ Caterina, au născut, în aceeaşi zi şi cam la
aceeaşi oră, doi băieţi frumoşi şi deştepţi, câte unul de
căciulă. Nu ştiu care a fost primul, vorba e că-i botezară la
fel: D.Anastase, pe scurt Tase.
Tase ăsta al nostru e băiatul lui nea Vasile şi a lui tan’
Caterina, asta ca să ştiţi exact despre cine-i vorba şi să nu
facem confuzii. Că amândoi se însurară cu două fete pe
care le cheamă Tina, asta nu mai e de mirare, că în ziua de
azi nimic nu ne mai miră, doar vedem atâtea telenovele,
suntem vaccinaţi, ca să spun aşa.
Îmi închipui ce era la şcoală că erau, normal, în aceeaşi
clasă, când îl pofteau alde dom’ profesor pe câte unul la
tablă şi ieşeau amândoi, amuzant lucru...
Dar nu suntem aici să ne amuzăm, am venit să facem
treabă.
Ca să meargă treaba cu spor, câte o cană de vin, o
cruce mare, creştinească, şi... la muncă, băieţi! Aveam de
tăiat trei rânduri jum’ate, treabă uşoară la atâţia inşi, până-n
seară trebuia să fie gata.
Eu cu frate-meu tăiam de zor câte un rând urmând a
ne întoarce cu celălalt jum’ate, Zoe cumnata lega, iar Tase
cu nepotul trebuiau să scoată butucii ,,obosiţi”, însemnaţi
din toamnă, şi să-i înlocuiască cu alţii noi, de soi.
Mergea treaba brici: Tase săpa cu hârleţul, scotea butucul
vechi, bătrân, îl punea frumos în cărare, băga butaşul în
groapă şi-o astupa la loc. Asta în timp ce nepotul se odihnea.
Pe urmă schimbau rolurile: cât nepotu’ se odihnea, Tase
săpa cu hârleţul... După vreo cinşpe gropi, cam obosit, Tase
se apucă să cugete: dacă aveam io o cazma...
În timpul ăsta, mai la vale, lângă noi, alţi gospodari
tăiau şi ei la vie. Un bărbat voinic, nu prea înalt, cu un fes
negru pe cap tras peste urechi, cu cizme-n picioare şi o
pufoaică de o culoare nedesluşită, mergea ţanţoş prin vie,
sigur pe el, mânuind straşnic un foarfec: ţac-ţac, ţac-ţac, şi
gata butucul. În urma lui două femei, stând pe vine ca două
cloşti, legau de zor, dar cam încet, nu puteau ţine pasul cu
dânsul. Auzind el ce zise Tase, se îndreptă de şale, şi porni
agale spre noi, sigur pe el, alegându-şi cu grijă cuvintele.
– Dar ştiţi voi ce e aia o cazma?
Eu am rămas mut, habar n-aveam, dar simt omul
inteligent de la o poştă, de abia aştept să îl aud, să învăţ şi
eu câte ceva. Frate-meu muţi şi el, parcă v-am mai spus, e
şofer, de unde să ştie el ce e aceea o cazma...
Tase, mai bătrân, mai deştept şi mai umblat prin lume,
a fost şi în Danemarca, cu frate-meu cu tirul, încercă să-i
explice individului ce înţelege el prin cazma: că-i un fel de
hârleţ dar oleacă mai altfel, ca un târnăcop dar cu lama mai
lată, ca o sapă nu ştiu cum, în fine, nu reuşi să-l lămurească.
Şi nici pe mine.
Bărbatul nostru cel ţanţoş şi sigur pe sine o dată se
împieptoşă şi începu să ţină o disertaţie ce l-ar fi făcut invidios
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şi pe bătrânul Cicero, maestru al elocinţei, dacă ar mai fi
trăit şi ar fi avut vie pe acolo, prin Podiş, pe lângă noi.
Că, virgulă, începu el tirada, cazmaua-i aşa şi pe
dincolo, că-i de mai multe feluri, depinde de zonă, de regiune,
de regimul politic şi de bătaia vântului. Că în Oltenia, de
exemplu, unde făcu el armata, la Vânju Mare, arată într-un
fel, în Ardeal, de unde era nevastă-sa, în alt fel, depinde de
sat şi de cine-i locuit: români, unguri, saşi, şvabi, sârbi,
secui sau ceangăi.
Că până şi în armată nu toate cazmalele sunt la fel,
depinde de armă... La pompieri e una, la infanterie e alta, la
tanchişti e invers, nu mai vorbesc de marină la care e cu
totul şi cu totul altfel. De arma aviaţie nu pomeni în
schimb nimic...
Trecu tangenţial şi prin Dobrogea, cu specificul ei,
cazmaua turcească, grecească, tătărască, niţel şi prin Delta
Dunării, că şi lipovenii aveau cazmalele lor, dar de două
tipuri, că nici lipovenii nu sunt
toţi la fel: unii sunt de origine
ucrainiană, îşi spun haholi, iar
ceilalţi, ruşii lipoveni,
adevăraţii lipoveni, sunt cei ce
au venit de pe Volga, Nipru şi
Don, odată cu marea schismă,
cu cazmale cu tot.
Luă o mică pauză, trase
aer în piept, şi continuă cu
ochii pe Tase:
– Dar ştiu că ai tupeu, că vii aici să mă înveţi, tu... pe
mine...că te cunosc io după fes ce-ţi poate capul - se adresa
lui Tase, fesul meu era la fel, tot negru, dar el cu Tase avea
ce avea - că aşa-i generaţia asta, aşa-i tineretul din ziua de
azi, habar n-aveţi de nimic, nu ştiţi ce-i aia o cazma dar vă
daţi cu părerea, şi dacă vreţi să ştiţi câte ceva despre cazmale
haideţi cu mine la vecinul meu, care-i fierar, şi vă învaţă el
tot, îşi termină, în sfârşit, expozeul...
Supărat şi îmbufnat făcu stânga-mprejur şi se duse la
,,găinile” lui care cotcodăceau vesele, satisfăcute, mândre
de aşa cocoş, nemaiaşteptând răspunsul nostru dacă vrem,
sau nu, să mergem la vecinul lui, care-i fierar...
Liniştea se aşternu peste vie, nici ciocârliile nu mai
cântau în înaltul cerului, nici clănţănit de foarfeci nu se
mai auzea. Rămaserăm toţi năuci de incredibilul discurs.
Abia atunci mi-am dat eu seama de nimicnicia omului, de
nimicnicia mea, în faţa unei inteligenţe cu
adevărat superioare...
Ne-am revenit cu greu din şoc abia când, pe la prânz,
cred că îl răzbise foamea, omul nostru înhămă calul la
căruţă, fluieră scurt la găini şi demară în trombă fără să ne
arunce măcar o privire. Nici nu meritam.
Să nu ştii tu, om de la oraş, cu maşină, cu apă caldă şi
WC în casă, cu cablu şi internet ce e aceea o cazma... Mie
mi se păru absolut firească purtarea lui.
Ne-am apucat iarăşi de treabă, cam în silă, recunosc,
şi mai pe seară, pe la cinci, am terminat în vie. Mai aveam
puţin acasă.
O sticlă rece de la beci ne readuse cheful de muncă şi
de viaţă. Chiar începurăm să glumim pe seama cazmalei.

Tase scotea prunii pe care i-am plantat acum o
săptămână ca să pună în locul lor caişii şi merii ce-i aveam
în portbagaj, iar prunii îi mută mai încolo, pe alt aliniament,
unde-i spuse frate meu că le şade mai bine, în timp ce eu şi
Costică am mai scos două rânduri de vie, să facem loc, că
avea de gând să mai pună pomi, să facă livadă
mare, adevărată.
Dar asta saptămâna viitoare când avea să vină din
cursă, din Olanda, că mâine pleacă, marţi ajunge, iar vineri
pe la trei, ţâââr telefonul...
La întoarcere, ros de curiozitate, am întrebat-o pe Zoe,
cumnată-mea, cine-i ăsta, măi, cine-i omul?
– E Anghelache, îmi răspunse ea, şi făcu un gest aşa,
a lehamite, cu mâna pe la ureche.
– Dar câţi ani are?
– Păi e mai mic ca mine cu vreo cinci ani.
Zoe are 43, eu 54, Tase 56, socoteam în gând, avea
dreptate omul nostru, altă
generaţie...
Într-un tîrziu am pornit
spre casă, nepotul sigur pe el,
ştia acum drumul, nu nimeri
decât trei gropi din alea mici,
pe cele mari le ocoli cu
măiestrie că tac-su nu mai
avea chef de cicăleală, cred
că se gândea la Olanda, la
vreun magazin de scule.
Tase, vrednic şi vesel om, cu sticla-n mână, obosit
dar fericit ne recita din Eminescu :
,,O... garafa pântecoasă, doar de sfeşnic mai e bună,
Iar mucoasa lumânare sfârâind săul şi-l arde,
Şi-n această sărăcie te inspiră, cântă ,,bade”,
Bani n-am mai văzut de-un secol, vin n-am mai băut
de-o lună”.
Degeaba am încercat să-l lămuresc, cu binişorul, că
nu-i bine ,,bade” cum zicea el, ci ,,barde”, dar pas de te
înţelege cu dânsul. Nu pricepea şi pace cum nişte ,,barde”cică pluralul de la bardă, cam tot un fel de cazma după
mintea lui - pot să compună poezii, başca să mai şi cânte în
acelaşi timp.
Ăsta-i obiceiul lui, n-aveam ce-i face, până la 3 kile
recită poezii. Cum depăşeşte, mai avea doar un gât, schimbă
repertoriul, ,,bagă” cântece de jale cu Dolănescu şi Ileana
Sărăroiu. De la cinci în sus scoate ,,purcica”, aşa-i zice el
la acordeon, din păcate n-o avea la el, şi se pune pe cântat,
şi cântă... Doamne, ce frumos mai cântă... până-i scapă
purcica din mână. Abia atunci e treaba gata, dar şi el, restul
o priveşte pe Tina.
Ajuns acasă, într-un târziu, cu cizmele-n picioare, pline
de noroi, am dat buzna în sufragerie să deschid calculatorul,
să aflu ce-i aceea o cazma.
Un gând parşiv îmi încolţi în minte.
Data viitoare, adică sâmbătă, când o să mergem la
prăşit la vie, şi dacă-i Anghelache p-acolo, am să aduc vorba
aşa, în treacăt, de Windows Vista...
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Katia Nanu - o prozatoare cu ştaif
Mai întâi am fost intrigat. Am auzit atâtea cuvinte frumoase
despre ultima ispravă narativă a Katiei Nanu că aproape m-am
speriat de perspectiva rămânerii în afara celor dornici s-o
lectureze. Cartea s-a bucurat deja de un anumit răsfăţ receptiv
printre cărturarii Galaţiului, aşa că cititorii, cei mai nou intraţi în
febra lecturii ei, simt povara unei legendarizări ce s-a ţesut în
jurul acestei ultime abordări epice. E vorba de romanul Puzzle
cu Vasile, apărut la generoasa editură Axis libri patronată de
Biblioteca judeţeană V.A.Urechia din Galaţi - o carte pletorică,
mustoasă şi emblematică pentru metehnele mai noii ale vieţii
noastre publice, o carte care dă măsura maturităţii narative a
autoarei şi salvează câte ceva din presupusa suspecţie de
ariditate şi frivol ce s-a atribuit, pe nedrept, spiritului gălăţean.

Am citit-o cu interes, cu pasiune şi cu toată deschiderea
ce se cuvine unei cărţi ce-a cumulat deja destule aprecieri
pozitive printre confraţi. Nu ascund că rămăsesem mult în urmă
cu realizările mai noi ale autoarei, dar şi ale altor scriitori de la
Dunăre, aşa că lectura romanului a fost şi pentru mine o plăcută
şi binevenită surpriză epică.
Nu compensează, bineînţeles, culpa deficitului de
percepţie ce-l resimt ca o pietricică-n pantofi faţă de scrierile
confraţilor gălăţeni, dar înseamnă totuşi ceva. Un lucru e sigur;
niciunul dintre scriitorii gălăţeni, care m-au gratulat cu scrierile
lor, n-au rămas fără o reacţie publică din partea noastră, iar
faptul că mulţi dintre confraţi s-au ferit să-mi încredinţeze
scrierile spre lectură poate însemna şi o anumită neîncredere
faţă de posibilităţile noastre critice, ceea ce este, în mare parte
adevărat. N-am afişat niciodată pretenţii critice, şi nu mi-am
asumat funcţii ordonatoare sau hermeneutice, dar mi-am spus
deseori părerea cinstit, ori de câte ori mi s-a oferit ocazia. Dacam făcut-o bine sau mai puţin bine e o întrebare la care nu eu
trebuie să răspund.
Revin însă la romanul Katiei Nanu. Surprinde mai ales,
reţeta construcţiei romaneşti - mai puţin bătătorită printre
prozatori. Am spus reţetă, dar termenul nu are o acoperire
exactă, pentru că nu este vorba doar de o schemă pretextuală
care să faciliteze complicarea naraţiunii şi să-i posibilizeze o
propensie desfăşurată, ci de ceva mai mult. Tehnica dispunerii
acţiunii în planuri paralele, al distribuirii materialului epic în
două dimensiuni antitetice şi complementare, amândouă în
vraişte, prin care eroina trece cu toate cătrănirile cumulate în
lungile ceasuri de claustrare forţată, se dovedeşte până la urmă
generoasă şi productivă sub aspectul vascularizării substanţei
narative şi vectorizării ei într-o anumită direcţie. Eroina cărţii
este blocată nu doar în propriul său apartament, dar şi în
Sinele său, în propria sa subiectivitate - răvăşită şi ea de
metehnele mai noi asumate de lumea post-decembristă, lumea
privită acum detaşat şi neputincios de dincolo de fereastră,
lumea pe care o vede cu alţi ochi şi cu altă înţelegere. Izolarea
generează luciditate şi capătă până la urmă virtuţi clarvăzătoare
pentru că permite eroinei să-şi scruteze viaţa, trecutul împlinirile
şi lufturile cumulate în timp, ceea ce compensează într-un fel
disconfortul de muscă agitându-se între două geamuri.
Ce poate face o femeie matură, de cincizeci de ani, rămasă
singură între patru pereţi, într-un apartament aflat la etajul şapte,
căreia soţul, plecat departe în delegaţie i-a luat, din greşală,
amândouă rândurile de chei? Bineînţeles, se frământă, se
zbuciumă, fierbe, clocoteşte, dă telefoane, şi încearcă să
găsească soluţii izbăvitoare. Situaţia este isterizantă, chiar
disperată, dar oferă şi un prilej pentru eroină de a scotoci prin
propriile sale interioare, de a se supune unei radiografieri
amănunţite, de a-şi analiza viaţa situaţie cu situaţie, şi de a
încerca să înţeleagă mai bine lumea, aşa cum este şi aşa cum o
priveşte de dincolo de fereastră. Nu-şi pierde vivacitatea şi nu
se retrage într-un plictis mănăstiresc, plictisul încercat de
călugări în după-amiaza zilelor de sărbătoare, când stau cu
frunţile lipite de geamul chiliei şi cu privirile fixate în golurile
lumii, ci se foloseşte de această izolare pentru a-şi pune ordine
în viaţă, pentru a-şi explora abilităţile profesionale şi pentru a
evalua riscurile implicării sale, de contabilă, la o firmă patronată
de un boss mafiot, dornic de câştiguri mari şi imediate accesate
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prin tot felul de inginerii necurate. Situaţia este delicată, eroina
este blocată între zidurile apartamentului său exact în ziua când
firma unde lucrează adoptă hotărâri fundamentale, când bossul
său pune la cale tunuri financiare exagerate, prin care cantităţi
mari de dolomită urmează să fie plimbate prin tot felul de firme
ad hoc până i se pierd urmele, urmând să se încaseze fabuloase
returnări de TVA necuvenite. Toată operaţia este fictivă, formală
dar foarte profitabilă sub aspectul beneficiilor financiare
încasate.
Privită de la geamul ferestrei, lumea cu capcanele ei
mizerabile şi cu tentaţiile ei captivante, chiar operaţia mafiotă în
derulare, capătă un alt înţeles şi o altă semnificaţie. Absentă de
la şedinţa cu pricina, cea în care se pune la cale afacerea
dolomitei, eroina are posibilitatea să analizeze lucrurile la rece
şi cu toată luciditatea. Blocajul său în propriul apartament a
avut loc exact în ziua când mai marii firmei sale trebuia să
stabilească întreaga procesare a afacerii dolomitei, cu împărţirea
răspunderilor şi, fireşte, a profiturilor oneroase ce urma să se se
redistribuie între participanţi. Ceea ce iniţial se profila ca o dramă
spăimoasă şi contrapunctică, avându-se în vedere afacerea ce
se punea la cale în acea zi fatidică, se dovedeşte până la urmă
ca o situaţie salvatoare pentru că absenţa ei de la întrunirea
mafiotă o exclude din joc şi din reuşita ţepuirii - tocmai pe ea, a
cărei semnătură era esenţială, căci era singura care putea gira
aparenţa de legalitate.
Reiau însă întrebarea de mai sus: ce poate face o femeie
închisă în casă, în lungile ceasuri de claustrare forţată? Cum îşi
omoară timpul care se scurge molatic şi leşios? Işi rememorează
viaţa, cu irizările şi blufurile ei, o evaluează bilanţier şi se întreţine
cu hulubii veniţi pe balcon să-şi primească porţia de
firimituri.Reconstituie chipuri şi situaţii şi-i detaşează imaginea
lui Vasile, mecanicul ucigaş în serie, cel mai cuminte criminal,
pe care îl ridică la rang titular, emblematic, şi prototipal faţă de
restul lumii nelegiuite.
Aceasta este substanţa romanului. O acţiune extrasă din
mizeriile vieţii noastre recente, postdecembriste, în care nimic
nu este aşezat pe principii durabile şi ferme iar legea poate fi
eludată de orice aventurier încercat de gândul câştigului fabulos
şi imediat - fără muncă şi fără nici o frică de consecinţe penale.
Este romanul unei societăţi bolnave, virusate unul din puţinele
ce s-a conectat la derapajele realităţii noastre mai noi, în care
toate - şi instituţii şi autorităţi - şi-au pierdut credibilitatea,
fermitatea, s-au flexibilizat şi s-au ticăloşit iar viaţa curge
anapoda, după capricii şi sminteli ubuieşti. Dacă informaţiile
mele sunt suficiente, cartea d-nei Katia Nanu este prima, de nu
cumva singura, cu acţiunea pliată în exclusivitate pe realitatea
românească post-tranzitorie, o epocă infectată, plină de confuzii
atent administrate, de metehne şi beteşuguri, o realitate ventilată
de o faună mizerabilă, ipocrită şi gregară, cum n-a cunoscut
vreodată modul românesc de fiinţare. Nu spun că n-au apărut
în ultimii ani şi alte romane iconoclaste, cu acţiunea izvorâtă
din turpitudinile realităţii româneşti actuale, spun doar că
acestea, multe-puţine câte-au fost izvodite - Gresia albastră a
lui Viorel Savin, Hematonul roşu a lui Gheorghe Mocanu nu-şi extrage substanţa exclusiv din devălmăşiile acestei epoci
prădalnice, gama viciilor româneşti denunţate erau privite ca
aparţinând unei alte epoci, cea comunistă şi doar conservate şi
radicalizate de noile condiţii post-decembriste. Or, Katia Nanu
refuză să le consideră aluvionare şi arhetipale, ţinând de
structura genei româneşti ea le asumă ca proprietăţi exclusive

şi specifice ale modului nostru actual de existenţă, ca defecte
dobândite în anii de vraişte ai regimului post-comunist.
De asta spun, cartea este interesantă pentru toţi cei
preocupaţi de specificul românesc, de calităţile şi defectele
firii româneşti, aşa cum s-au coagulat în lunga sa devenire
istorică. Aş zice că este o carte cioraniană, dacă avem în vedere
insistenţa arătată de autoare în relevarea defectelor noastre
cronice şi absenţa cvasi-totală a eventualelor noastre calităţi
şi însuşiri pozitive.
Dar, fireşte, Katia Nanu nu face exegeză, iar romanul său
este important şi prin faptul că priveşte realitatea românească
mai nouă în determinaţiile ei endogene, fără să încerce
cosmetizarea ei. Este, şi spun lucrul acesta cu toată rigoarea, o
scriitoare în toată puterea cuvântului şi-o recomand cu căldură
tuturor celor interesaţi de literatură bună.

Ionel Necula

Prin Blank şi de la
capăt
Cartea de poezie Blank,
Ed. Cartea Românească, 2008,
semnată de Vlad Moldovan,
anunţă încă din titlu o lume fără
repere şi ca să nu ne aşteptăm
la altceva, se debutează hotărât
cu poezia Nimic de văzut. Cum
se descurcă autorul în periplul
său când coagularea în jurul
unui sens se impune ? Foarte
simplu, schimbă macazul,
fragmentează, întrerupe abrupt
o stare care abia dă să prindă
contur, aglomerează impresii izolate care nu-şi află o articulare,
cochetează cu absurdul, cu stările informe, somnambulice. Un
joc periculos, am zice, şi în crescendo, spre sfârşitul cărţii
autorul atingând perfomanţa de a-şi înstăpâni Blank-ul într-un
mod “obiectiv”, de sine stătător, ca o evidenţă care nici nu mai
trebuie reflectată. Aşa se întamplă că multe din poeme capătă
o expresie sigură, chiar poetică, cu descrieri minuţioase care
par să dea mărturie de o poveste, de un sens, însă toată risipa
nu se etalează decat ca simplu decor: “ Din când în când opream
şi lăsam/ vietăţi înăuntru:/ Câini, lincşi, pisici de mlaştină,/ orice
putea să mişune printre glezne./ Erau şi oameni, dar ne sfiam./
Nu-i cunoşteam şi era prea/ târziu./ Ce îi sufoca pe ei/ ne-ar fi
putut mâhni peste poate./ Dimineţile soseau în ploaie/ Fulgera
tăcut şi duioşia ne făcea “profunzi” ;/ pe capotă se reflecta
perdeaua fluorescentă,/ pala meteorilor./ ”Fantome”, spunea
unul./ ”Fantome, fantome dinspre nord”, adeverea altul.// În
timp am auzit un murumur/ o stare trecătoare de leşin,/ şi ştiam
că ne apropiem de mare.// Nimic, numai ochii ne sticleau cu
nesaţ,/ numai gâtlejul îngâna./ A urmat o fulguraţie, şi din ea o
pată pe pupilă/ deveni o pată în creier/ o lumină de neocolit în
cutia pieptului./ Cu ea dansa inima frazele de despărţire.//
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Şoferul pipăi să tragă
frâna de mână./ Fusese
o mişcare precaută / într-un val de foc.”(În martie 2006,p.58).
Cu toate acestea, în unele poeme intitulate Blank, semnul
însuşi sub care stă întreaga carte pare să se mai înmoaie, să se
mai nuanţeze, neputinţa comunicării să se resimtă mai în
profunzime: ”E această lume/ şi ea trebuie înţeleasă:/ pe jos au
zburat pietricele şi/ au umplut colţurile străzilor.// fiecare a avut
şi pierde acum/ din când în când ieşim din oraş/ şi natura
înnebuneşte.// Cu trei cuvinte/ afară e bine/ am pedalat şi am
ajuns la lac,/ am vrut să vorbim şi / am uitat.”(Blank, pg 35).
Dar ce am mai putea spune despre un alt Blank, cel de la pagina
60, unde autismul este desăvârşit ? : ” Binecuvântat, pentru
că/ valurile acestei mări spală/ malul prăvălit./ Fericit şi proaspăt
la/ tărâmul unde apa loveşte.// Pentru că se uită-/ un spaţiu
infim/ aproape explodează şi se umple./ Pe lângă el mişună
cerul covăsit/ şi tulpinele şi sufletul cu bumbii săi netezi.//
Manechinului din vitrină/ i s-a dezvelit un sân.// Satelitul
alunecă peste vale.”(Blank)
Ne găsim într-o lume făcută din frânturi,din colaje, din
intersectări de imagini străine care nu se sedimentează, o lume
care îşi refuză o structurare, toate impresiile sunt primite şi
toate refuzate în aceeaşi măsură (“Vin detaliile amestecate, cad
pe de lături/../Trecem apa dintr-un pahar de plastic în altul/ Ne
convingem că nu se pierde nimic astfel.”( Prinşi şi slobozi) ),
nimic încă nu atârnă puţin mai greu, nu se diferenţiază,
ricoşându-se de cele mai multe ori în absurd. Şi totuşi, în pofida
acestui malaxor care înghite de toate, există o minimă
interogaţie, o nebăgată în seamă mirare care pune pentru o
clipă între paranteze tărâmul ferm (culmea!) al disoluţiei şi al
indefinitului pe care poetul e pornit să-l creeze. E poate, dincolo
de toate, o dorinţă de “realitate”, deşi autorul nu se aventurează
mai departe de simplele constatări exotice din poemul 3 Semne,
pg 72 : ” De pe stâncile lui Speke/ a văzut cele două braţe ce
cotesc înspre noi,/ numai cu noroi şi crocodili învrăjbiţi ascunşi/
în hiacintul de apă./ La asta, baba Andebe mi-a spus să notez
/ toate semnele pe un sul,/ Să îl învelesc în foi de kato/ Şi să le
arunc în groapa dinspre miazăzi.”
Reţinem acele versuri în care percepţia are răgazul de a se
consuma până la a da seama de o atitudine, de o delimitare, şi
unde curajul unei angajări face însăşi scriitura să se mişte mai
viu: ”Deja şi prietenii mei/ s-au îmbogăţit/ Unii mai invizibili şi
pe unde apucă/ turmentaţi în aerul condiţionat de sedan,/
afundaţi în pielea proaspată de sofale, foşnindu-şi/ în vreun
restaurant portofeale, susurând/ paiul la gura unui cocktail
ţiclam./ Şi eu bang-bang, îmi leg jeaca pe/ după şele,/ o iau pe
străduţe-n sus,/ să caut o duză un instalator.” (Villon
revisited, p. 40 ).
Până la urmă, credem că poezia lui Vlad Moldovan câştigă
în expresivitate atunci când scriitorul îşi asumă propriile stări
fără să le expedieze voit într-o suprafaţă golită de sens.
Dar pentru a rămâne în spiritul Blank, cu multiplele sale
direcţii şi atât de uniforme în ciuda unui oarecare exotism, vom
încheia numind câteva dintre titlurile poemelor: Pashai, Galore,
selecţii, Ayok, Selbstfremdmachung, Ciudatele anime şi
animele sfioase, Supernumeri, Schiele, Lo-fi, Trunca, Amon.

Cristina Dobreanu

CRONICA ZURLIE
Despre Viermele literaturii şi Găina optimistă
Am ratat şi anul acesta Nobelul pentru literatură.
Ne-a rămas, consolatoare, speranţa că veni-va vremea
şi pentru noi. O galinacee oraculară prevesteşte că un
roman istoric semnat de domnul Mirel Floricică va primi,
oficial, prestigiosul premiu internaţional. În cel mai rău
caz, îl va şterpeli unul dintre pestriţele personaje ale
romanţului său.
Profetica veste-poveste se cere însoţită de
informaţiile lămuritoare oferite chiar de autor într-o
cuvântare protocolară: „Domnule, aveţi aici câte-ceva
despre…Cartea a fost cumpărată undeva în Câmpia
Brăilei, acum mulţi ani, pe bani puţini şi multe vodci în
gara Dudeşti”. După multe pagini, la redacţia revistei
provinciale Ferma literară cineva îşi aducea aminte:
„Primesc săptămâna trecută un mic proiect, cică de carte,
ai să vezi, o panaramă…
Îmi trimite unu Floricică un proiect, o traducere după
nişte sârbi care-i vânduseră un manuscris”. Redactorul
de la foaia literar-artistică se enervează: „ O prostie, o
aberaţie. Auzi cum vine trebuşoara, Găina optimistă:
„O fi vorba de acelaşi personaj ? Doi oameni pot purta
nume identice.
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Dl.Mirel Floricică, prozatorul din Balcani,
contemporanul nostru, caută drumul lăsat de viermele
literaturii între tărâmuri corespondente. Ce înzestrări îi
sunt la îndemână? În inocenţa prunciei „stăteam cu
metaforele, îngrămădite-n opinci, la rând, la poalele
mamei mele…, nimeni nu ştia ce veste aduc eu…până
la ziua de mâine care va veni fără noi”. Pare un
evanghelist în aşteptare mesianică, proiectând în preajmă,
aproape liric, o aură protectoare printre ciulini şi basme
albe: „creştea ceva ca o ureche de porc, luna, ori poate
acel vultur divin, cântul ultimului rest de conştiinţă”.
Alcătuire comico-satirică, Găina optimistă este o
încifrată alegoric cu multe ruperi spaţio-temporale,
aventuri prin cârciumi, cimitire, străzi şi locante.
„Toate-s prilej de a prezenta Viaţa cu adevărat. Când
am plecat la drum, să ştiţi, nici un model literar nu am
avut, decât simpatii şi iubiri. Cei care am considerat că
mă reprezintă prin modul de a vedea sânt Bruegel şi
Hieronimus Bosch”.
Întregul roman risipeşte confesiuni-amintiri care
ascultă de vocea interioară ca în „Scrisoare către R.
(Drum bun, tinereţea a mea)”: „Caut trecerea spre
mine…,privesc peste toate zilele bune, peste toate zilele
rele”; „Vine o vreme, scriitorule, în care fiecare cuvânt ţi
se întoarce”.
Canoanele, redundante retoric, în plan literar devin
(persiflate sau reinventate) un joc serios între autor şi
receptori. Nici Artistul nu vede dinainte ce va fi Opera.
Îşi ascultă eroii, urmărindu-le destinul de-a lungul unei
naraţiuni insolite, observă şi consemnează ce se întâmplă
în agora democratic tixită. Apoi întocmeşte amănunţit
(vreo 20 de pagini) o listă de personaje şi o aşază , ca
preambul expozitiv, la începutul comediei. Peste tot
„aceşti oameni, dornici ca numele lor să străbată dincolo
de uliţa lor” în biografii adnotate. Dintre nenumăratele,
iată două:
- Tatăl lui Mocoidu Rasucel, „de avusese de cu
noapte puse comprese cu aracet şi ţinuse ieri regim cu
măsline medicinale, om cu doi chiloţi, pe terasă la „Kant
şi fiii” bea bericioaică şi se crede grozav”. Vede un ins
dormind şi „se întreabă dacă nu cumva îi iese un deget
omenesc din urechea de sus, cea liberă. Într-adevăr, un
deget omenesc ieşea de acolo, dar nici nu înainta, nici
nu se retrăgea”.
- Despre domnul Calborctonavuzescu „se zvonea
că ar visa, în zilele cu soţ, veveriţe, iar în zilele fără n-ar
visa”. După alte chestii, unii pretindeau că acest domn
avea o fobie, mâncase în tinereţe un lup şi ajunsese
dependent de murături, să-i taie greaţa. „Aşa-s oamenii.
Nu adică dependenţi, ci bănuitori”.

În agora (cârciumă, vreau să spun) se filozofează
popular, chibiţii apreciază poziţiile la partida de şah a
vieţii. Nu se miră când în principiu apare „transcendenţă
sa, celebrul Benehemehe, şeful poliţiştilor”, fiul cel mare
al stelei polare, al unsprezecelea sephiroth, „triumful
vaginului zeiţei-mamă a spiritului asupra materiei vulgata”,
devine profet al Apocalipsei predicând despre
Shopenhauer: „ ceee e lumea asta? Omul e o enigmă!
Păi, astăzi e, mâine nu mai e…, nimic nu-i de valoare pe
lume!...Totul e supus pieirii, totul”.
Rog cititorul să creadă că nu-i cer să se extazieze,
deşi crâşma d-lui Mirel are murături şi literatură după
poftele inimii oricui.
Cei preocupaţi de reflecţii vor găsi satisfacţii în
rândurile unui Tratat de logică scris de un prinţ, Barbajal.
După avertizarea „să nu uităm, iraţionali sânt cei mai
mulţi dintre oameni, iraţionali pot fi doar cu raţiune
deosebită.” De la oralitate şi argou, vor folosi
comunicarea doctă, potrivită înţelepciunii (încă un truc
auctorial?): prin apa somnului trec peşti care se întorc la
cuiburile materne pe care memoria le ştie. „Nici un peşte
nu străbate aceiaşi drum, pentru că nu sânt aceleaşi ape
în jocul devenirii spre ideea de peşte…Dacă n-ar avea
acest drum, n-ar fi peşte”. Alegând altă cale prin lume,
ar putea fi pasăre. Ele, păsăricile, „ştiu că trebuie să
plece. Vin de ieri şi merg spre o altă lume. Poate că tot
aşa, vreun copil ca mine a mers să întrebe, dar păsările
tocmai plecaseră. Şi mi-am zis să plec după ele…
Şi-aşa am ajuns scriitor.” Iarăşi protocolar-confesiv
(pentru comentarii critic: „Să fie ei sănătoşi, să pupe
porcul, ei, porcii, unde trebuie”) romancierul încheie: „Ei,
dragii mei ascultători, vom trăi până mâine, şi-atunci vă
veţi aminti mai bine că v-am spus, chiar aici, spre ce sau îndreptat toate întâmplările acestea, atât de greu de
crezut, dar care toate sânt întâmplate când mamaia
Mahidoaică a aniversat 102 anişori”.
Vor suna trompetele gloriei, dar nu cred că premiantul
va fi mulţumit doar cu acest momentissimo, cât încă
viermele Literaturii coboară în univers. Până un-alta, să
fie sănătos autorul!”
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Portret: Dumitru Anghel
(continuarea de la p.7)

genunchi,autoritatea
militară, hegemonă a unei
religii, alta decât cea
strămoşească, pentru că a
fost protejată şi impusă de
iataganul unui Imperiu,
stăpân peste 500 de ani în
Ţările
Române“
(Corneliu Ifrim).
Şi iată ultima carte
tipărită, reîntoarcere la
recenzii, Recensa rediviva, a
cărei prefaţă este intitulată
Căutător de pietre rare, de poetul Viorel Dinescu. Tot în
prefaţă, întâlnim şi atitudinea scriitorului Dumitru Anghel faţă
de recenzia de carte : Încerc să scriu doar despre cărţile bine
scrise, literatură de calitate, chiar foarte modernă,
considerând că poezia, proza, dramaturgia fără valoare este
respinsă sine die iar creatorii vor fi nevoiţi să-şi accepte
insuccesul, să-şi reconcilieze maniera stilistică după legile
nescrise ale bunului simţ.
Accepţiune de libertate a scrisului…democratic , a
scrisului dus pe /la limita bunului simţ. Sincer, cu scriitorul
evaluat , recenzat, Dumitru Anghel fuge de vorbe meşteşugite
prin savante întorsături de frază. Recenziile lui au în vedere
citatele selectate … neostentativ , care să ne lămurească şi să
lămurească valoarea operei recenzate, nivelul real al creaţiei
unui scriitor, la o anumită treaptă a evoluţiei lui.
Această carte prinde 25 de autori, scriitori. Începând cu
Vinovat de iubire, de Adrian Păunescu şi sfârşind cu Dumitru
Anghel şi cărţile sale, de Sanda Tănase.
Cum se cuvine să începem o carte, cu cei dragi, şi s-o
sfârşim cu amintirea noastră despre …noi înşine.Trudind în
opera lecturată cu inima, a altora , şi în opera ta, fără inimă,
cucerit de bun simţ şi incertitudini mnezice .
Acesta este scriitorul, cronicarul, recenzorul, criticul
metodic , lucid , analitic, ponderat, profesorul Dumitru Anghel.
Înger păzitor al scrierilor literare brăilene şi …de pretutindeni.

Ioan Toderiţă

Nicolae Cărbunaru, Dimineaţa pe Dunăre

CEVA
GRAV
ÎN
SECTORUL ROMÂNESC
Pagini din jurnalul Ameliei Crihană
4 iunie 2006
Am ajuns rău de tot, cu moralul sunt la pământ iar
lumea în jurul meu se clatină ca o piftie. Primele cuvinte,
prima frază pe caietul de dictando, primele însemne care
decupau timpul în două, încercând să-i încetinească
scurgerea. Mâna s-a oprit, degetele subţiri răsucesc pixul
înainte şi înapoi, piatra rotundă se simte rece dedesupt, dar
răcoarea vine de sus totuşi odată cu aromele indicibile ale
începutului de vară. Lumina dimineţii e tot mai vie, se aud
porumbeii sălbatici marcând măsurile unui ciripit prelung.
Sunt vrăbiile gureşe cu trilul zorilor, în alternanţe eufonice
de puu-pu-puuu. Fruntea cade spre caiet, crâmpoţită de
nesiguranţă, şuviţele castanii se încăpăţânează să nu stea
după urechi, ochii clipesc mărunt ca înaintea unui examen,
lumina se plimbă cu solemnitate gravă pe petalele violacee
înainte de-a atinge paginile albe. Slove făurite cu grijă cu
mult înainte, urmau slovele de foc la cererea celor din jur, e
mare lucru să ţi se ceară aşa ceva, urmau adevăratele slove
de foc, cele venite pe un fir nevăzut ce-ţi mână degetele
fremătânde pe foaia de hârtie impecabil liniată. Pixul vibrează
parcă din nou odată cu aerul îmbătător, să fie într-un ceas
bun astăzi, duminică, să dea Domnul să mă ţină puterile, iar
mintea să nu mi se năclăiască în zbucium şi medicamente.
Bieţii mei părinţi se dau de ceasul morţii sub
noianul de veşti proaste, mă privesc cu milă şi scutură tot
mai des din cap în felul atât de grăitor al celor atinşi de
morbul disperării. Nu demult tatăl meu mai schiţa o brumă
de nădejde, se interesa de mersul bolii, făcea unele
pronosticuri, lansa ipoteze verificabile, citea mult în
legătură cu metodele de tratament arătând preferinţă
pentru unele sau altele, mânat de o credinţă fermă în
vindecare.
Lumina solemnă fu dislocată de oglinda vie a unui
geam deschis brusc la etajul doi dinspre pavilionul femeilor,
faţa mi se schimonoseşte umbrită de şirul prelung de litere
care au răsărit în poală, e normal să mă gândesc la ei, părinţii
sunt cei care apar primii când deschidem ochii, canalul de
bază al scurtei noastre existenţe, iar dacă butonăm forward
apar alte chipuri mai mult sau mai puţin familiare, dar asta se
va întâmpla mai târziu, când voi putea să-mi dau seama că
timpul decupat va porni şi el înainte ca o apă pe un şanţ
deviat ce se sapă încet într-o direcţie cunoscută şi trece
direct prin inima mea.
Mama tace, este tot ce face cu oarecare convingere,
molipsindu-i parcă şi pe ceilalţi!
Cât de mult s-a schimbat bietul papa!
Acum nu mai vorbeşte despre buna pregătire a
doctorilor, nici despre progresul ştiinţelor medicale. Nici
despre vindecare… Nici măcar despre speranţa izbăvirii prin
credinţă. Acum cade pe scaun răvăşind nişte pagini
boţochinite, cu cascheta sub un braţ iar servieta sub celălalt
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de Grigore Postelnicu
şi ascultă cu ochii rătăciţi susurul de vorbe al doamnei doctor
Mitroi (scuze doamna doctor) cu gândurile învălmăşite de mii de
imagini, cu mii de porniri şi tot atâtea nedumeriri. De trei ani a fost
dispomibilizat de la CFR, dar mai păstrează o uniformă largă pe
care o îmbracă pentru a face impresie în raporturile cu autorităţile.
Dacă la început se zbătea ca un leu pe holurile spitalului, în ultima
vreme pare tot mai apatic, lasă lucrurile în voia soartei şi se închide
în sine, spontanietatea şi militantismul lui au devenit supunere şi
renunţare. Mai ales când iese din cabinetul doctorilor pare total
covârşit iar situaţia tot mai fără ieşire.
Cum să mai observe săracul că nu aşa se ajută un bolnav
de nervi, că nimic nu-i mai destabilizator pentru cel ajuns la capătul
puterilor pe un pat de spital decât să vezi pe cei dragi depăşiţi de
situaţie, cu voinţa varză, şi cu credinţa în vindecarea propriului
copil ca şi inexistentă? Cum să-l lămuresc oare că m-ar ajuta mai
mult dacă l-aş şti că se ocupă de mama, de gospodărie şi de bostana
cu care îşi câştigă existenţa?
Biata mamă… ce soartă pe capul ei de disponibilizată la
patruzeci de ani şi navetistă la aproape cincizeci. Cât de greu
trebuie să-i fie să se gândească la mine! Ce-o fi în sufletul ei temător
când îl vede pe tata plecând şi venind de la spital tot mai îngândurat
şi mai neîncrezător? Cea mai smerită şi temătoare dintre mame!
Bietul papa, a ajuns un simplu mesager al veştilor proaste pentru
ea! Cum aş putea oare să-l determin să nu-şi mai verse amarul în
faţa ei, nici să se mai ciondănească cu toată lumea pentru orice
fleac şi mai ales să nu-i mai contrazică pe domnii doctori în probleme
de specialitate cu tot felul de teorii învăţate după ureche, punând
astfel, fără să vrea, sub semnul îndoielii activitatea din spital şi
bunele intenţii ale personalului medical? Oare nu-şi dă seama că
revistele se vând mai bine dacă vin cu realizări aproape miraculoase
la nivel terapeutic, dacă promovează proiecte orientate spre
tratamente naturiste, care par să revoluţioneze gândirea medicală
şi acum funţionează şi dau rezultate în tot mai multe spitale?
-Uitaţi-vă cât de simplă era soluţia, ce spuneţi, doamna
doctor, de această metodă la mintea cocoşului, n-ar fi bine să se
aplice şi în spitalele din România?
Are şi papa un talent deosebit de-a şoca specialiştii, încât
nu mă mai mir că m-am pricopsit cu acelaşi har, de care am abuzat
la şcoală într-o veselie, ceea ce mi-a adus atâtea critici din partea
colectivului profesoral. Căci specialiştii sunt de două feluri:
specialiştii cu clopoţei şi cei fără clopoţei. Primii cunosc multe
chestii de ultimă oră şi au revelaţii la tot pasul, ceilalţi moşmondesc
şi ei ceva ani în şir şi chiar decenii întregi. Imi închipui că pândesc
şi caută ceva. Dar numai Dumnezeu ştie cu adevărat ce fac şi ce
caută ei.
Primii notifică publicul asupra demersurilor lor prin
clinchetul cristalin de clopoţei şi regretă că nu au nişte surle şi
trâmbiţe sau alte instrumente mai răsunătoare, ceilalţi caută de
dimineaţa pănă seara, mai mult tac şi clatină a mirare din cap, ceea
ce le dă un aer de copii neajutoraţi şi-i împiedică să fie cu adevărat
convingători şi răzbătători. Spun că-mi închipui pentru că nu prea
ştim mare lucru despre ei, iar dacă din când în când vine câte unul

foto:a.g.secară
să-şi ridice premiul Nobel, acesta are aerul unui om picat
din lună şi dovedeşte în cele din urmă că modestia face
casă bună cu singurătatea şi duc direct în salonul revelaţiei.
(Scuze, doamna doctor, de vină pentru stilul pompos
nu e grandomania şi găoşenia necontrolată, ci năuceala şi
lipsa de siguranţă a subsemnatei. V-am spus doar de
senzaţia nesuferită că uneori aiurez cu ochii deschişi şi nu
mai am nici un control asupra timpului şi toate par fără cap
şi cpadă)
În schimb cunosc şi am văzut din belşug din
categoria cercetătorilor cu clopoţei la purtător, mişună prin
facultăţi, pe la televiziuni, pe holurile centrelor de cercetare,
sunt mulţi şi pe toate drumurile, par foarte la curent şi siguri
pe ei, găsesc un răspuns în toate situaţiile, se socotesc
îndreptăţiţi să-şi dea cu părerea, să aspire la tot felul de
promovări şi stimulente financiare, dar se mulţumesc şi cu
gradaţii de merit sau premii ale Academiei, deplâng în
continuu lipsa de transparenţă în mânuirea fondurilor
guvernamentale, combat problemele de logistică din ţara
noastră săracă, iremediabil coruptă, şi lasă moştenire unuia
din copii secretele descoperite în domeniu sau în meserie,
biroul de lucru, cu tot cu secretară, ca şi toate neajunsurile
enunţate mai sus.
Scuze, doamna doctor, nu-i nicio aluzie la Daniel,
fiul dumneavoastră, el mi se pare un tânăr de toată isprava,
dornic să înveţe şi să fure meseria de la părinţi, el nu e
întâmplător alături de dumneavoastră, el are o înclinaţie pe
care şi-a descoperit-o mai demult probabil, tact şi putere de
comunicare cu bolnavii şi mai presus de toate acea
compasiune sinceră, atât de rar văzută nu numai la oameni
dar şi la doctori în general.
(Apropo, ai mei nu prea s-au pus de acord în
privinţa carierei mele, tata a arătat multă vreme un interes
deosebit pentru luptele românilor cu turcii şi-mi sugera să
mă fac profesoară de istorie, dar mama, socotitoare la CAP,
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s-a străduit să mă îndrume spre matematică şi mă şi vedea
expert la vreo bancă de renume, astfel că, fără să vrea, ai mei sau cam călcat pe bătături şi s-au încurcat reciproc.) Când au
auzit că vreau să îmbrăţişez jurnalismul, a patra putere în orice
democraţie, au simţit cerul căzând peste ei, înfricoşaţi fiind de
ce putea să mi se întâmple din partea corupţilor şi mafioţilor, pe
care, cum-necum, îi vedeau deja aţinându-mi calea peste tot
pentru a mă ataca prin lifturi cu gloanţe sau a-mi strecura otravă
în ceaiul de dimineaţă.
După care, neavând încotro, au mimat o oarecare
susţinere timp de un an şi ceva cât am lucrat ca jurnalist de
investigaţii la diferite ziare din Bucureşti, iar când, după o
perioadă lungă de spital, am ajuns să predau într-o şcoală de
ţară limba română şi engleză, au răsuflat uşuraţi şi au reluat
vechiul obicei de a-mi trimite bani, haine şi alimente, dovedind
că mai aveau încă un sentiment al datoriei părinteşti faţă de
mine şi că, la urma urmelor preferau pe bună dreptate să mă ştie
ocupându-mă cu ceva onorabil, de lungă durată, decât implicată
într-un proiect de anvergură, care viza normalizarea unei
societăţi debusolate şi cu reflexele democratice atrofiate.
Era nevoie de mult entuziasm tineresc, de energie şi
sânge proaspăt pentru o astfel de activitate de mare
răspundere, pentru deconspirarea permanentă a numeroaselor
abuzuri şi matrapazlâcuri din lumea pe cale să se nască dopă
revoluţie. Cât de şocant trebuie să fi sunat pentru bieţii mei
părinţi cuvintele mele, care de fapt erau citate din cuvântările
patronului de ziar, veşnic şi temerar opozant, despre nevoia de
energie şi sânge proaspăt în lupta cu profitorii şi făcătorii de
legi strâmbe pentru băieţii deştepţi de pe meleagurile frumoasei
noastre patrii! Eu, romantica luptătoare pe un cal alb versus
băgătorii de strâmbe călare pe vămile pustiei!
Cât de departe am fost de aprecierea corectă a poziţei
ziaristului în societatea noastră de tranziţie, cât de complicate
erau toate! Cât de sordidă era realitatea şi ce meschină reacţia
şefului de redacţie! Închipuiţi-vă că aveam materiale despre
privatizările cu cântec pe plan local, despre mafia pădurilor şi
mi s-a spus că e prematur ca ele să apară înainte de alegeri….
Despre afacerile cu casele naţionalizate şi uzurparea drepturilor
adevăraţilor proprietari mi s-a spus că nu interesează decât o
mână de apatrizi ahtiaţi după un ciolan de ros într-o ţară cu care
ei, desţăraţii, nu aveau nici în clin nici în mânecă… Dar
aranjamentele măsluite cu lanurile arse şi deturnarea miliardelor
de la fondul de stat!
Ce să mai spun de cazul grangurilor care se înţepaseră
cu zece ami înainte la conductele unui orfelinat din Constanţa
ca să aibă apă şi căldură gratis? Am publicat articolul şi câteva
materiale compromiţătoare fără ştirea redactorului şef, dar ziarul
a fost retras de pe piaţă odată cu primii zori şi înlocuit cu o
ediţie refăcută în ultimul moment, cu poze viu colorate de la
nunta miliardarului de carton Poponeţ în locul articolului meu…
Totuşi, după părerea mea, nu mai era vorba de
pervertirea irevocabilă a mentalului colectiv, nici de
pierderea identităţii, a sensului istoriei proprii, a culturii şi
tradiţiilor ( acestea erau vorbe mari în vidul moral creat după
revoluţie), ci pur şi simplu de atrofierea instinctului de
conservare, (nemaiîntâlnit nici la cele mai fioroase dintre
speciile pământului) şi de lunecarea unei ţări întregi pe
buza prăpastiei. Este vorba de o societate debusolată ce a
încăput din suficienţă şi nepăsare pe mâna unor lachei

animaţi doar de politica burdihanului plin până la refuz.
Un popor necăjit a trăit un somn greu ca să viseze frumos
despre egalitate şi echitate socială şi a sfâtşit prin a deveni o
simplă masă de manevră. Un coşmar care venea din deceniile
negre de comunism la cazan sau chiar mai dinainte şi avea
să înceteze numai atunci când clasa politică actuală
dispărea cu totul sub loviturile concentrate ale societăţii
civile sau prin stingerea ei biologică. Şi cum din punctul de
vedere al societăţii civile nu existau tendinţe de coagulare şi
ripostă în vederea renaşterii şi schimbării, ne mângâiem cu
gândul că timpul lucrează în favoarea noastră şi după ce
vor fi crăpat unul câte unul, în sfârşit vom putea răsuflă
uşuraţi şi le vom cântă prohodul celor din vechea gardă.
Astăzi îmi dau seama că nu mi s-a dat nicio şansă să
slujesc cu adevărat primenirea societăţii şi prin urmare nu aveam
nicio şansă, atâta timp cât nu se punea preţ pe păzirea valorilor
existente la vremea aceea, nimeni nu avea vreun interes să
angajeze paznici vigilenţi, devotaţi cauzei şi cu reflexele în bună
stare de funcţionare. Aşa că noii stăpâni s-au lipsit cu bună
ştiinţă de jurnalişti, câinii de pază ai democraţiei, ba de cele mai
multe ori au fost primii care au sărit la gâtul lor, lăsându-i să
crape de foame şi în plus altoindu-le bâte pe spinare cu
nemiluita, cot la cot cu pungaşii de cea mai joasă speţă.
Cât despre logică, nici nu vreau să mă mai gândesc…
sunt tot mai puţini cei din jur care găsesc vreo logică în
demersurile mele iar psihiatrii le catalogau în cel mai bun caz ca
isterice, trădând potenţialul agresiv în formare. Şi cum nivelul
meu de sănătate mintală devenea tot mai preocupant, m-am
văzut nevoită să admit şi eu că probabil este ceva în neregulă
cu mine, singura motivaţie a atitudinii afişate veşnic în răspăr
cu ceilalţi erau furia şi agresivitatea mea în creştere.
Exista un ropot de strigăte, un adevărat cor antic ce
rostea sacadat în jurul meu: aceasta-i calea pe care merg toţi
muritorii, pe această cale trebuie să mergi şi tu, altfel rişti să te
trezeşti singură, foarte mâhnită şi în răspăr cu toată lumea.
Şi de câtă putere, voinţă şi rezilienţă ai nevoie pentru a
merge înainte prin ceaţă şi haos, când pământul îţi fuge de sub
picioare şi toţi se leapădă de tine, până şi cei mai dragi şi
apropiaţi? Să-ţi cauţi resurse de încredere în ştiinţa ta, în cărţi
şi în exemplele istoriei? Să recurgi la credinţa în judecata divină,
să dai verdicte şi să bagi hoţii pe capete la puşcărie, să demaşti
până şi pe cei din partidul tău, pe cei apropiaţi dacă fac greşeli,
având în spate doar credinţa că Dumnezeu te va ajuta şi va
arăta într-o bună zi că tu ai avut dreptate? Dar dacă vânezi
visuri deşarte şi ţinteşti ţintă nebună?
Nu cumva mă las atrasă în mrejele culturii şi gândirii
anglo-americane şi cred că dacă la ei sistemul funţionează
trebuie musai să funcţioneze şi la noi? Sau este vorba, doamna
doctor, de o distorsionare a gândirii şi din propovăduitoarea
modelului democratic occidental am ajuns o agitată isterică
fără să-mi dau seama?
Bunăoară, chestia cu gândirea laterală şi gândirea
verticală, sau căutarea încăpăţânată a perspectivei înnoitoare
în a judeca lucrurile şi pe care tot de la Costi am aflat-o. Gândirea
verticală se face din aproape în aproape, este întotdeauna logică
şi are un rezultat concludent şi palpabil. Şi folositor, bineînţeles.
Gândirea laterală reaşează lucrurile, le restructurează mai la
întâmplare, mai prin încercări, pune accent pe ordinea
informaţiilor, pe context, evită modelele de gândire bătătorite,
nu ţine seama de logică neapărat şi nu vizează utilitatea ideii, ci
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noutatea perspectivei şi are mai mereu rezultate surprinzătoare.
Aşadar este vorba de fuga de locul comun cu orice preţ. Chestia
cu teoria chibritului după care mă dădeam în vânt încă de la
intrarea pe băncile facultăţii de jurnalism, când am câştigat o
bursă la Predeal şi am participat la cursuri cu jurnalişti născuţi,
nu făcuţi, de la Time, Newsweek sau Daily Telegraph.
Când deapăn firul vieţii pe un pat de spital îmi dau
seama că sunt momente când nici eu nu mă mai înţeleg şi atunci
mă tem că am acţionat împotriva propriilor interese şi mi-am dat
singură la gioale. Doamne, cât de prosteşte m-am silit să mă
pedepsesc atunci pe mine însămi pentru a-i pedepsi indirect
pe cei dragi, şi cât de van mi-am supralicitat în acelaşi timp
valoarea de dragul cuiva (ştiţi foarte bine la cine mă refer) şi nu
reuşeam decât să-mi contrariez bieţii părinţi ori de câte ori aveam
prilejul, ceea ce mă face să clatin a mirare din cap şi să mă
ruşinez când mă gândesc în urmă.
Aşadar nu era o aluzie la Dani şi cu atăt mai puţin la
dumneavoastră, care probabil v-aţi gândit să-l îndreptaţi spre
alte ramuri ale medicinei, mai spectaculoase şi mai lucrative, ca
să mă exprim un pic mai direct, dar altă expresie nu-mi vine
acum în minte. (Închipuiţi-vă că scriu pe furiş, pe genunchi pe
o băncuţă de piatră ascunsă între boscheţii de soc, în grădina
spitalului, bolnavii devin nespus de curioşi şi agasanţi în
saloane, nu acceptă să-i neglijezi şi să-i priveşti de sus, iar
asistentelor nu le place să te izolezi şi să-ţi treacă prin cap cine
ştie ce năzbâtie prin veceuri sau prin debarale).
Şi chiar dacă persoanele de faţă se exclud, cum se spune
de obicei în asemenea cazuri, vă am în vedere mai mereu pe
dumneavoastră, doamna doctor şi pe Dani, care nu sunteţi
aievea de faţă, dar vă port în minte în virtutea situaţiei mele
critice, ceea ce de cele mai multe ori este de deajuns iar pentru
o fată cu imaginaţie bogată ca mine este prea deajuns. Mama
răniţilor şi copilul de trupă al spitalului, cum spune doctorul
Sfarog cu maliţiozitate când nu sunteţi de faţă.
Contează să scriu şi să înşir pe hârtie gândurile şi
simţămintele de durată, ca şi fugarele stări şi trăiri, care mă
încearcă pe măsură ce timpul decupat se revarsă asupra mea,
fără să-mi pese de stil, de logică sau registre de expresie,
după cum mi-aţi cerut chiar dumneavoastră. Dă, Doamne, să
aveţi dispoziţia şi timpul necesar pentru a dibui toate rosturile
ascunse şi toate dedesupturile însăilărilor unei minţi rătăcite,
care face încercări disperate de-a se aduna şi a pune un sens şi
o ordine în vălmăşagul din minte! Iar dacă o să găsiţi niscai
circumstanţe atenuante şi o vorbă bună pentru un biet copil
rătăcit, în veci veţi rămâne în gândurile şi în inima mea.
Încă o dată vă cer scuze că mă las furată de imaginaţie,
că vă duc cu vorba şi nu fac decât să mă învârt în jurul cozii în
loc să trec la fapte şi să vă explic de unde şi cum m-am procopsit
cu frumuşelele mele de halucinaţii şi viziuni.

CEVA
GRAV
ÎN
SECTORUL ROMÂNESC
(aţi lecturat un fragment de roman
epistolar aflat în pregătire pentru tipar,
roman scris de Grigore Postelnicu)

Doamna Elena Cuza. Un destin pentru România
Muzeul Unirii din Iaşi (str. Lăpuşneanu, nr. 14), Palatul
„Cuza Vodă” din Ruginoasa, Muzeul Naţional Cotroceni (Bl.
Geniului, nr. 1) din Bucureşti, Casa „Elena Cuza” (str. Ştefan
cel Mare, nr. 55) din Piatra-Neamţ, Conacul Rosetti-Solescu
din Soleşti sau Casa „Cuza Vodă” (str. Al. I. Cuza, nr. 80) din
Galaţi, păstrează vie şi nealterate, prin toate documentele şi
exponatele existente, amintirea luminoasă a unei mari Doamne,
Elena Cuza, născută Rosetti (17 iunie 1825-02.04.1909), figură
emblematică a Istoriei României, „femeie ideal de bună şi
modestă” (Nicolae Iorga), cu un destin „pilduitor” (Maria
Platon), care poate fi considerată o muceniţă a neamului, un
bulgăre de foc ce s-a mistuit pe unda zvârcolindă a vieţii.
Realizarea unui volum omagial Doamna Elena Cuza. Un
destin pentru România se impunea, mai ales, după succesul
repurtat, prin expoziţiile iniţiate de Muzeul Naţional Cotroceni
în parteneriat cu Muzeul Unirii Iaşi, în perioada septembrieoctombrie 2010. Prezentul volum, editat sub patronajul
Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi şi al Muzeului de
Istorie a Moldovei-Muzeul Unirii, are trei inimoşi coordonatori:
Aurica Ichim, Mircea Ciubotaru, Sorin Iftimi, şi câţiva
colaboratori fideli: Maria Platon (Iaşi), Maria Popa (Vaslui),
Mihai Ipate (Bucureşti), Cristian Dragoş Căldăraru (Galaţi) şi
Mihaela Cristina Verzea (Piatra-Neamţ). Merită să menţionăm
că un rol important în realizarea acestui proiect editorial revine
şi doamnei Lăcrămioara Stratulat, director general al
Complexului Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi.
Volumul cuprinde expuneri documentate privind
personalitatea Doamnei Unirii, Elena Cuza, însoţite de un
bogat album de „portrete”, piese de muzeu (existente în
Bucureşti, Galaţi, Ruginoasa, Iaşi, Piatra-Neamţ), sub genericul
„Memorabilia”, precum şi reproducerea unor fotografii ce
reprezintă reşedinţele înnobilate de prezenţa Doamnei Elena
Cuza, la: Soleşti, Galaţi, Iaşi, Palatul Domnesc şi Azilul „Elena
Doamna” din Bucureşti, Ruginoasa, Piatra-Neamţ.
Toţi autorii textelor acestui impresionant şi elegant album
se simt copleşiţi de aura legendară a Doamnei Unirii de la
1859, şi chiar dacă nu şi-au propus, emoţia expunerilor este
atât de pregnantă, încât nolens,volens, Doamna Elena Cuza,
este aşezată, întru eternitate, alături de celelalte mari Doamne
ale României Mari: Regina Elisabeta şi Regina Maria, mai ales
prin activităţile caritabile şi culturale, multe dintre ele, puţin
cunoscute încă.
Apreciem ca pozitivă iniţiativa editării acestui prezent
album-documentar, însă îndrăznim a propune ca la o viitoare
reeditare, să se aibă în vedere un rezumat al textelor într-o
limbă de circulaţie mondială, în egală măsură reţinându-se şi
acele mici corecţii de natură istorică, pe care le-a formulat, cu
pertinenţă, prof. univ. dr. Mihai Cojocaru, de la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iaşi, invitatul special al lansării.
Vrem să credem că data de 24 noiembrie 2011 va rămâne
înscrisă în calendarul Muzeului Unirii din Iaşi ca un moment
deopotrivă, istoric şi cultural, pentru că acest efort conjugat
al muzeografilor români (din Bucureşti, Galaţi, Vaslui,
Ruginoasa, Piatra-Neamţ, Iaşi) devine, prin editarea acestui
volum, un bun accesibil tuturor iubitorilor de cultură. De
aceea, credem, fără nicio undă de subiectivism, că recunoştinţa
noastră ar trebui să-i fie adresată inimoasei doamne Aurica
Ichim, directorul Muzeului Unirii din Iaşi, care este atât de
dăruită acestei instituţii de cultură, încât toate acţiunile pe
care le organizează sunt de cea mai bună calitate.

Livia Ciupercă
NR.118
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Marele port şi târg al Moldovei
la sfârşitul domniei lui Scarlat Callimachi (II)
Spre amiazănoapte, sus pe culme, oraşul se termina însă
puţin mai departe de capătul bălţii numite ce se vărsa în fluviu
prin doua gârle, una Gârla unde cântă broasca sau Gârla lui
Broscoiu şi alta nenumită devenită Canalul Iacomi, cu Mahalaua
Surugiilor, ulterior numită Mahalaua Poştii cu oamenii săi legaţi
de căruţe, cai, alergătură, cam zănatici de felul lor.
Această malaha era vecină cu Biserica Vovidenia ce deservea
nevoile credincioşilor legaţi de cai, lăcaş ridicat înainte de 13
ianuarie 1773, amintit în următorul înscris.
...Şi s-au scris în zilele luminatului şi preaînălţatului
Constantin voivod Mavrocordat.
Şi umbla veletul 7282 ghenar 13 (anul 1774 n.n.).
Menţionăm că în înscris s-a strecurat o greşeală, Constantin
Mavrocordat murind în data de 4 decembrie 1769, dar pesemne
că autorului i s-a părut că acesta încă domnea de pe lumea
cealaltă asupra moscalilor invadatori şi ocupanţi.
Şi am scris eu ierei Vasile ot....şi când eram la Galaţi de
un an şi slujiam la bisărica jupânului Stravri.
Şi dascăl avem pe finul Ion....Stefan Buşilă din Pisc.
Şi avem pe Stratulat clisiarc, ficiorul lui moş Sandul din
Galaţi, fratili lui Marin bacalul...” (Caproşu I., Chiaburu E. –
Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei,
Ed.Demiurg, Iaşi, Vol II, pag.404.)
Biserica era ctitorită de negustorul Stavri sau Străvrică,
deci în urma cu 46 de ani faţă de anul cercetării noastre, după
distrugerea oraşului de către turci, tragedie consemnată în
Istorie di patima Galaţilor let 1769 noemvrie 29 şi înainte de
încheierea păcii de la Kuciuk Kainardji din data de 10/21 Cuptor
anul 1774.
Pe vremea ocupaţiei ruseşti, probabil la anii 1771-1772.
Mahalaua Vovedenie era destul de mare ca întindere după
cum apare pe un plan general al oraşului, fără dată, dar având
actele doveditoare anexe ce poartă data de 10 mai 1842,
cuprinzând porţiunea de teren situată între Vadul Poştei - Vadul
Băncianu - Heliade Rădulescu şi Strada Mare - dispărută astăzi
- pe lung şi Uliţa Domnească, malul oraşului spre Răsărit,
incluzând în ea Uliţa di lângă malu’ – actuala Strada A.I.Cuza
- pe lat.
Tot în această mare mahala era şi menzilul poştei, baza
transporturilor de scrisori, depeşe, valori şi călători a acelor
ani ce cuprindea desigur un han, grajdurile cu caii de schimb şi
atelajele folosite, plus casa căpitanului de poştă de Galaţi.
Un hrisov emis de Alexandru Ipsilanti, valabil în Ţara
Românească, aplicat desigur şi în Moldova în ultima sa domnie,
decembrie 1786 - 8 aprilie 1788, ne explică situarea lui.
...Locul de poştă de obicei era în afara satului şi trebuia să
aibă 3-4 odăi pentru călători. Acolo se afla un căpitan de
călăraşi; pe unele drumuri doi beşlii, adică străjeri turci călare
şi în primul rând însoţitori; surugiii. Călătorul plătea o singură
dată pentru toată călătoria, chiar de ar fi fost să străbată
întreaga ţară.
La Ieşi exista un comandament central în frunte cu un
mare căpitan de menzilhanea subordonat marelui spătar.
Acesta ţinea într-un registru central socotelile tuturor
mişcărilor de la poştele din provincie, care, săptămânal, îi
trimiteau, un raport, odată cu banii încasaţi.
Călătorii care aveau firman luau totuşi caii fără să-i
plătească...” (Neagu Djuvara - Între Orient şi Occident,
Bucureşti, 2002, pag.89-90.)
Aşa încât celor poruncite şi la ditamai târgul, la Galaţi, tot
la marginea oraşului trebuia să-şi găsească locaş, să nu se umple
urechile plozilor, muierile să nu roşească iar popii să nu ia
obiceiuri muscăleşti, de la înjurăturile fistichii ale surugiilor.

Menzilul de Galaţi măsura, conform celor înscrise pe planul lui
Mihalake Mavrodin, 66,666 stânjeni pe o singură latură, adică
153,065 metri, fiind un pătrat cu perimetrul de 612,26 metri şi
suprafaţa de 23 428,894 mp.
Cele două hectare şi jumătate, cuprindeau aproape tot spaţiul
ocupat astăzi de sediul PNL şi cât va mai fi Regionala CFR Galaţi,
cea mai mare parte a sa fiind folosită drept imaş pentru păscutul
dobitoacelor ce trăgeau la căruţele de poştă.
Se afla pe locul lui Gheorghe Hermeziu ( ASI, Tr.875,op. 997,
dos.133, f.2.).
Acest menzil desigur era foarte bine organizat, conform marii
importanţe a schelelor pentru comerţul exterior al principatului şi
afluxul de negustori, majoritatea turci, având în vedere prioritatea
aprovizionării cu produse alimentare a Ţarigradului.
Dacă prin anii 1763-1764 dispunea de 80 de bidivii, din care 60
fuseseră cumpăraţi în anii din urmă şi nu mai puţin de 12 surugii
plătiţi cu câte un leu pe lună, în deceniile ce au urmat, importanţa
menzilului a sporit odată cu traficul.
Cei 12 surugii amintiţi atunci se aflau sub oblăduirea unui kapudan
ori căpitan de menzil care primea un salariu de 10 lei, adică probabil
10 galbeni pe lună.
Mahalaua ocupată de ei şi care avea să le poarte numele adăpostea
pe atunci un număr de 65 de suflete, din toată populaţia orasului.
Cu doi ani înainte de anul de care vorbim, adică pe la 1817, an
pentru care dispunem de date şi mărturii complementare, ştim că
orânduirea poştei era mult mai bună.
Î acest sens iată mărturia unui neamţ făcută între 11 septembrie
– 7 octombrie 1817.
...Foarte bătătoare la ochi mi-au fost poştalioanele locale care
sunt atât de mici încât nu este spaţiu decât pentru surugiu şi un
pasager şi cu toate acestea ele sunt trase de 4 cai.
Surugiul cu knutca (biciul) în mână înlocuieşte goarna poştei
prin nişte strigăte sălbatice, scuturături şi chiuituri şi lasă aceşti cai
să galopeze atât de repede încât pasagerul îşi poate pierde simţurile.
În oraşele aşa de mari precum este Galaţiul la poşta centrală
se află 80 până la 100 de cai pregătiţi, dacă nu chiar mai mulţi când
în acelaşi timp ajung mai multe curse şi se doresc mai multe
transporturi.
Personalul poştei este constituit dintr-un kapudan (şef de
poştă), logofăt (secretar), ciauş (funcţionar superior de poştă) şi
tătarul (şeful de tacamuri).
Pentru puţini bani este cea mai rapidă modalitate de a te
deplasa.
Acestea sunt principalele rezultate ale observaţiilor mele făcute
în Moldova cu privire la oraşul de graniţă Galatsch... (J.F.J.Borsum
- Reise nach Constantinopel, Palaestina und Egypten, Berlin, 1825,
pag. 34.)
Deci, în baza calculelor anterioare, menzilhaneaua de la Galaţi, în
toamna anului 1817, putea expedia fie între 10 şi 12 poştalioane cu
câte 8 cai fiecare, sau 12 până la 16 cu câte 6 cai fiecare, ori şi mai
bine 20 până la 25 zilnic după spusele calfei de croitor.
Numărul surugiilor se cifra astfel ca medie între 11, 13 şi 22 de
persoane, alcătuind o destul de mare familie în Mahalaua Surugiilor
de lângă Biserica Vovidenie, alături de kapudan, logofăt, ceauş şi
tătarul, ultimul şeful tacâmurilor de cai, de 19 case. Adică între 95 şi
100 de suflete, muieri, copii, moşi şi babe cu toţii.
Multe sunt mărturiile despre surugii, înjurăturile lor, costumul
lor obişnuit şi toate celelalte mici detalii le aflăm fie în descrierile
unui străin precum Billecocq, ori în cele pământeşti ale lui Ion Ghika,
Radu Rosetti, Alecu Russo şi Negruzzi, ca să înşirăm doar câţiva
dintre cei mai importanţi memorialişti ai lumii româneşti de început
de veac 19. (va urma)
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SCHIŢE UMORISTICE

D. H. Barber (Anglia)

Reclama
Ultimul meu volum de versuri nu s-a vândut prea
bine. De fapt, 122 dintre prietenii şi rudele mele mi-au
spus că l-au cumpărat dar librarii au declarat că s-au
vândut doar 84 de exemplare. Se pare, deci, că publicul
l-a primit cu destulă răceală.
- Necazul e că nimeni n-a auzit de tine, a spus Edith.
Tu ai nevoie de reclamă. Să afle oamenii că exişti şi să
vezi cum vor da buzna în librării.
- Doar nu vrei să dau un anunţ la ziar în care să arăt
ce mare poet sunt eu!
Edith s-a gândit câteva clipe, apoi a spus:
- Ce-ar fi să dai un anunţ în The Times prin care să
recomanzi pentru postul de secretar pe cineva care a
fost în serviciul tău timp de 20 de ani?
- Dar pe cine am ţinut eu în serviciu timp de 20 de
ani? Niciodată n-am avut secretar, ştii asta prea bine. Şi
cum aş putea să vând mai multe exemplare pretinzând
că vreau să găsesc de lucru unui secretar inexistent care
n-a fost în serviciul meu timp de 20 de ani?
- Nu prea-ţi merge mintea în dimineaţa asta. Nu ştii
că cel mai eficient gen de reclamă e cel care nu sună a
reclamă? Uite cum ar trebui să procedezi …
Edith a luat o foaie de hârtie şi un pix şi a scris
următoarele: „Poetul L. Conkleshill, autorul volumului Tufe
de zmeură şi alte poezii, recomandă cu căldură pentru
un post de secretar pe actualul său secretar, cu care a
lucrat în ultimii 20 de ani”.
- Ideea nu e rea dar sună a escrocherie. Eu unul
n-am să mă pretez la aşa ceva şi îţi interzic şi ţie,
categoric, să faci ceva de genul ăsta!
Între noi fie vorba, îmi cam surâdea ideea. M-am
gândit însă că, din moment ce i-am interzis categoric să
treacă la acţiune, soţia va da anunţul pe banii ei. Ulterior
puteam să-i reproşez nerespectarea hotărârilor mele şi
să-mi vând cartea în voie.
Câteva zile Edith n-a făcut nimic deşi îi aminteam
tot timpul că îi interzic cu străşnicie să dea vreun anunţ.
- La treburi din astea trebuie să mă asculţi pe mine,
îi spuneam de câteva ori pe zi.
Un tratament ca acesta produce, apr oape
întotdeauna, efectul scontat dar, din păcate, niciodată nu
te poţi baza întrutotul pe o femeie. Răsfoiam ziarul cu
înfrigurare în fiecare dimineaţă, anunţul însă tot nu apărea.
Edith a plecat în provincie pentru câteva zile, la o mătuşă
bolnavă, iar eu am uitat cu desăvârşire de anunţ.
Apoi a apărut omul cu câinele. Era un bărbat zdravăn
iar câinele nu se lăsa mai prejos; amândoi stăteau în faţa
uşii şi se răsteau la mine, fiecare în felul lui.

- Vreau banii acum, a spus omul, ritos.
- Care bani?
- Vreau cele două lire pentru câine.
- Dar n-am nevoie de nici un câine.
- N-ai nevoie de câine? Mă faci să bat atâta drum
cu dulăul după mine şi acum îmi spui că n-ai nevoie
de el?!
N-am avut încotro şi am cumpărat câinele cu o liră
şi jumătate. Poate am fost prea slab dar Edith îmi spusese
mai de mult că n-ar strica să avem şi noi un câine. În
ceea ce mă priveşte, eu tocmai lucram la un poem astfel
încât, dacă omul m-ar fi făcut knock-out, n-aş mai fi avut
posibilitatea să-l termin.
I-am dat câinelui o bucată de carne, l-am încuiat în
bucătărie şi m-am întors la poemul meu. Apoi am auzit
din nou soneria şi am văzut doi oameni pe treptele de la
intrare, însoţiţi de doi câini voluminoşi.
De data aceasta n-am mai stat la discuţie. Le-am
închis uşa în nas, m-am proptit în faţa oglinzii şi m-am
privit îndelung. Oare câinii existau cu adevărat sau erau
rezultatul ultimului pahar de whisky aruncat pe gât? Am
urcat în dormitor şi m-am uitat la drumul care ducea spre
gară. Am văzut şase oameni cu şase câini.
În cele din urmă, examinând rubrica „Obiecte
pier dute” din The Times, am rezolvat misterul:
„Dl. L. Conkleshill oferă o recompensă de două lire celui
care îl va găsi pe Ogo, câinele său atât de credincios,
care l-a inspirat în scrierea poeziei Ochi credincioşi din
noul său volum de versuri”.
Ulterior Edith mi-a spus că procedase astfel fiindcă
nu-i interzisesem să dea un anunţ despre câini.
Traducere de Petru Iamandi

Nicolae Cărbunaru, Prietenie
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Societatea românească văzută de
Friedrich Wilhelm von Bauer
(1731-1783)
Odată cu moartea lui Constantin Brâncoveanu,
tronurile celor două Principate au fost ocupate, pentru mai
bine de un deceniu, de o suită de greci, originari din diferite
locuri ale Greciei dar care-şi făceau veacul într-un cartier
din Constantinopol numit Fanar, de unde şi numele de
fanarioţi.
În această perioadă, pe lângă dominaţia otomană,
Principatele au avut de suferit şi de pe urma rivalităţii rusoturce, rivalitate care a culminat cu cele două războaie rusoturce, dintre anii 1768-1774 şi 1787-1791. Este perioada
în care se conturează primele gânduri de anexiune ale
„proslavnicei” Rusii, mascate de titulatura de protectoare
a creştinilor.
Cu acest prilej, îl găsim în Principate pe Friedrich
Wilhelm von Bauer (1731-1783), general în armata rusă
în timpul războiului ruso-otoman, dintre anii 1768-1774.
Amintirile sale, sunt păstrate în lucrarea, Mémoires
historiques et géographiques sur la Valachie (Frankfurt/
Leipzig, 1778)1. Dincolo de aprecierile răutăcioase la adresa
domnilor fanarioţi, relatarea lui Bauer, oferă informaţii de
prim rang asupra organizării ţării şi asupra societăţii.
În amurgul evului mediu, societatea românească
rămâne, în esenţă, tributară vechilor practici fanariote.
Prinsă între modelul occidental (francez) şi cel oriental
(fanariot), aceasta preia elemente şi dintr-o parte şi din
cealaltă. În această perioadă de tranziţie, Principatele sunt
în căutarea propiei identităţi şi, din acest motiv, societatea
românească se află în continuă schimbare.
În ceea ce priveşte moravurile oamenilor de rând,
călătorul nostru pare înrâurit de o profundă „admiraţie”.
Deşi, îi consideră, oameni destul de cumsecade2, nu uită
să le menţioneze şi alte virtuţi precum lenea, zgârcenia şi
preferinţa către licoarea lui Bachus. Nici în privinţa
ocupaţiilor nu pare să-i aprecieze, considerând că: românii,
ei însişi nu sunt deloc înclinaţi să se apuce de un lucru
care cere judecată, grijă şi o muncă sârguitoare3. Dacă ar
fi să ne luăm după afirmaţiile sale, am crede că toată lumea
nu făcea nimic. Dincolo de viciile menţionate, românii erau
totuşi „talentaţi la vânătoare” şi ospitalieri. Nu că ar fi fost
aşa din fire, dar cum, în toată Ţara Românească, nu existau
hanuri publice4, nu prea aveau de ales (şic!).
Din punct de vedere fizic, românii erau, de statură
înaltă, bine legaţi şi cu un temperament sănătos 5 .
Interesant este faptul că Bauer vede Princiapatele drept
„ţări ale lui Traian”, românii trăgându-se din „colonia lui
Traian”. Deşi, călătorul nu contestă influenţa năvălirilor
barbare, totuşi uită de cea a dacilor. După cum se ştie,
între secolele III-XI, a existat o populaţie daco-romană, în
spaţiul carpato-dunărean, care a asimilat influenţe din partea
noilor veniţi (avari, slavi).
În ceea ce priveşte instituţia domniei, călătorul nostru,
pune accent pe reformele iniţiate de Nicolae Mavrocordat

şi Constantin Mavrocordat, fiul său. Pe acesta din urmă, îl
critică pentru regimul opresiv instaurat asupra ţării, regim
care, n-a avut alt scop decât mărirea veniturilor lui 6 . În
opinia sa, Constantin Mavrocordat, era domnul care, a făcut
cel mai mare rău ţării sale. Mai mult, Bauer consideră că,
în vremea acestuia, totul s-a prefăcut în ştiinţă financiară
şi banul a ajuns unitatea de măsură pentru orice7. Dacă,
ne gândim că acesta a fost singurul domn fanariot care a
încercat să desfiinţeze rumânia şi vecinia şi, totodată, a
încercat să-i supună pe boieri la impozit (măsură nu tocmai
rea), afirmaţiile sale par destul de acide şi nedrepte. În plus,
politica fiscală abuzivă nu trebuie pusă numai pe umerii
domnilor fanarioţi, ci trebuie corelată cu cerinţele Porţii.
De regulă, domnii fanarioţi veneau în Principate, însoţiţi
de o întreagă suită de greci, pe care erau obligaţi să-i pună
în diferite funcţii. Aceştia profitau de multe ori de statutul
pe care-l aveau şi comiteau multe abuzuri asupra populaţiei,
îndeosebi asupra ţăranilor. În momentul în care domnii
plecau, se schimbau şi slujbaşii. Pentru a-şi păstra domnia,
domnii fanarioţi erau nevoiţi să dea bani grei (politica
pungilor cu aur), bani care se obţineau din impozite, lucru
observat şi de Bauer, care afirmă că, pedepsele şi
recompensele nu constau decât din impozite şi scutiri8. În
categoria scutelnicilor intrau boierii. În ceea ce priveşte
statutul acestei categorii, Bauer împarte boierimea în trei:
cea a boierilor cinstiţi şi credincioşi, cea a boierilor
credincioşi şi cea a boierilor simpli. Statutul boierilor reieşea
şi poziţia pe care aceştia o ocupau la Curte: boierii din
prima clasă stând totdeauna jos în faţa domnului; cei din
clasa a doua numai în adunările publice9. Din dorinţa de
a-i face pe plac lui Vodă şi a ajunge în funcţiile cele mai
înalte, boierimea pământeană, a încearcat să copieze
gesturile fanarioţilor căzând uneori în ridicol, lucru remarcat
şi de călătorul nostru care consideră că, românii au
împrumutat multe trăsături de la turci, stăpânii lor10 Acest
mimetism trebuie pus în legătură cu transformările prin
care trecea societatea la acel moment.
La fel ca majoritatea călătorilor, autorul critică
tendinţele despotice ale boierilor în raport cu supuşii lor şi
decăderea morală considerându-i, mişei şi târâtori faţă de
mai marii lor, de o mândrie de nesuferit faţă de inferiorii
lor, pentru bani fac orice, sunt intriganţi, puşi pe uneltiri,
lipitori nemiloase ale poporului, asupritori ai celor slabi,
aspri faţă de supuşii lor şi tirani în casele lor11. Cu toate
acestea, călătorul recunoaşte că, a cunoscut şi boieri cu
un caracter vrednic de toată cinstea12. Bauer, realizează
o paralelă între boierimea din perioada medievală şi cea
actuală, sau mai exact, rolul pe care îl aveau în conducerea
ţării. Dacă, odinioară, votul boierilor avea o mare greutate
în alegerea domnilor, după 1730, Poarta numea domn pe
cine vroia, fără să ţină seama de dorinţa boierilor. Pe tot
parcursul evului mediu, caracteristica principală a boierimii
rămâne dregătoria, investirea în ranguri şi funcţii a boierilor
atârnând exclusiv de voinţa domnului. În momentele de
cumpănă, această boierime lupta alături de domn şi furniza
ţării oştaşi, având un mare rol în apărarea ţării. Cu toate
acestea, desele răzvrătiri ale domnilor (episodul
Brâncoveanu), au silit Poarta să intervină în treburile interne
ale celor două Principate şi să limiteze puterea militară a
acestora. Cu toate acestea, Bauer îl consideră vinovat pe
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Constantin Mavrocordat pentru desfiinaţarea oştilor de ţară,
măsură care a lăsat ţara pradă Porţii şi pustiirilor. Nu trebuie
însă, să uităm că aceştia au acţionat în cadrul limitat al
capitulaţiilor încheiate între Poartă şi cele două Principate,
capitulaţii care stipulau şi limitarea forţelor armate.
Deşi, aprecierile lui Bauer în privinţa domnilor fanarioţi
sunt destul de răutăcioase, în ceea ce priveşte celelalte
categorii sociale afirmaţiile sale sunt demne de luat în seamă.
Acesta realizează un tablou complet al clasei ţărăneşti
afirmând: Sunt două feluri de ţărani în Ţara Românească:
unii pot să posede, ca stăpâni, un pământ al lor şi se numesc
megieşi; ceilalţi, cu toate că sunt liberi, nu se bucură de
acest privilegiu, aceştia se numesc ţărani (tzárans); ei se
stabilesc pe pământul altuia şi sunt la cheremul
propietarilor13 .Dincolo de criticile aduse lui Constantin
Mavrocordat, călătorul aminteşte totuşi de reforma din 5
august 1746 (datată greşit în 1747), prin care toţi ţăranii
au fost eliberaţi din şerbie.
Odată cu înfiinţarea primelor consulate şi cu
liberalizarea navigaţiei, în urma Tratatului de la KuciukKainargi (1774), numărul străinilor veniţi în Principate a
crescut considerabil, în detrimetul autohtonilor. Această
diferenţă este surprinsă şi de Bauer, care afirmă că, comerţul
cu popoarele, fie vecine, fie îndepărtate, se face aproape
în întregime de către străini, băştinaşii mărginindu-se, în
cea mai mare parte, la comerţul ţării14. Deşi, Bauer afirmă
că, în general, comerţul a lâncezit întotdeauna15, afirmaţia
trebuie privită în contextul epocii. Să nu uităm că, în timpul
regimului fanariot (şi nu numai), Principatele au fost
considerate „grânarele Porţii”. După cum el însuşi remarcă,
principalele produse de export erau, boii, caii, oile, carnea
sărată, poamele, vinul, mierea, untul, lâna, pieile de
bovine, lemnul, sarea etc. Din acest motiv, majoritatea
produselor luau calea Constantinopolului. În zorii epocii
moderne nu putem vorbi încă de existenţa unor activităţi
comerciale intense. Dominaţia otomană şi tehnicile agricole
rudimentare au lăsat spaţiul românesc în urma Europei
Occidentale, mult mai evoluată. Nici în privinţa
meşteşugarilor, Bauer nu pare să aibă o părere mai bună,
considerându-i, greoi şi neştiutori, iar despre specialişti
sau oameni de ştiinţă nici nu se putea vorbi.
O ultimă categorie la care ar trebui să ne referim este
cea a ţiganilor, consideraţi de Bauer drept, elemente foarte
rele, în general. Pentru călători străini veniţi din toate
colţurile Europei prezenţa sclaviei este un element care, fie
îi sochează, fie îi miră. Bauer realizează una din cele mai
complete descrieri ale acestei categorii, împărţind-o în: robi
ai domnului; rudarii, ursarii şi lăieţii şi robi ai boierilor,
vătraşii. Aceştia din urmă erau, cei care trăiau în case şi
locuiau în sate, fiind scutiţi de impozite şi lucrând pentru
stăpânii lor16. Acesta îi deosebeşte şi în funcţie de ocupaţie:
Rudarii sunt lemnari. Ursarii se numesc aşa după urşii cu
care umblă prin ţară ca să câştige un ban; ei sunt, de
asemenea şi potcovari. // Lăieţii lucrează arama şi se
îndeletnicesc, de altfel, cu tot felul de meşteşuguri brute17.
Din acest tablou al societăţii româneşti, realizat de
călătorul german, nu putea lipsi elementul spiritual, sau
apartenenţa românilor la ortodoxie. Neştiinţa clerului şi
ignoranţa poporului de rând, sunt stereotipuri folosite de
aproape de toţi călătorii. Principatele sunt văzute de Bauer,

drept spaţii ale strigoilor şi vampirilor, iar superstiţiile sunt
puse pe seama prostiei: Românii sunt de religie ortodoxă,
dar tot atât de neştiutori în materie de religie ca şi în
materie de ştiinţe şi alte cunoştiinţe nefolositoare [...]
stafiile, vrăjitorii, diavolii, şi alte mii de absurdităţi
născocite de credulitate şi neştiinţă şi tratate cu dispreţ de
popoarele luminate îşi păstrează influenţa în Ţara
Românească şi atât timp cât locuitorii nu vor fi mai
învăţaţi şi nu vor avea cărţi bune, vor continua să rămână
în această beznă18.
Această percepţie trebuie pusă cu realităţile din
Occidentul Europei, unde „secolul Luminilor” îşi pune
amprenta asupra spiritualităţii şi culturii. În comparaţie cu
acest spaţiu, Principatele rămân retrograde. Până la
Regulamentele Organice, învăţământul se va afla sub
apanajul mănstirilor, la fel şi religia. Dacă ne gândim la
Occidentul Europei unde existau Universităţi şi Seminarii,
iar preoţii trebuiau să treacă prin diverse trepte pentru a
putea profesa, diferenţele sunt clare.
În zorii epocii moderne societatea românească râmâne,
în esenţă o societate a medievalului, bântuită de spaime şi
supersitţii. Această înapoiere se resimte şi pe plan
economic. Dacă, în Occidentul Europei asistăm la trecerea
de la o economie bazată pe agricultură, la una bazată pe
capitalism, care în final va duce la apariţia unei noi clase
sociale, cea a burgheziei, în Principate activităţile comerciale
râmân sub apanajul străinilor, străini care vor căpăta o
pondere din ce în ce mai mare, în urma Tratatului de la
Kuciuk-Kainargi (1774). Totodată, nu putem vorbi de
existenţa unei burghezii incipiente în Principate, boierimea
rămânând fidelă vechilor concepţii. Ani şi ani vor mai trece
până când mişcarea reformatoare se va pune în mişcare,
culminând cu ceea ce am putea numi „epoca lui Cuza”.
Cu toate acestea, dincolo de toate controversele pe
care le-au stârnit, în epoca lor, dar şi mai târziu, domnii
fanarioţi au avut o contribuţie considerabilă în dezvoltarea
culturii. Rămâne memorabilă afirmaţia lui Pompiliu Eliade,
cel care avea să afirme, mult mai târziu: ...domnii fanarioţi
au fost cei dintâi care au răspândit influenţa franceză în
ţările române. Au contribuit la ea, prin exemplul personal,
prin secretarii şi perceptorii francezi de care s-au
înconjurat, prin grija pe care au avut-o pentru şcoală.
Note:
Călători străini despre Ţările Române, vol. X, partea I,
Ed.Academiei Române, Bucureşti, 2000, p.143.
2-3-4-5
Călători străini…, p. 150.
6-7
Călători străini..., p. 183.
8
Călători străini…, p. 159.
9
Călători străini…, p. 183.
10-11
Călători străini..., p. 150.
12
Călători străini..., p. 151.
13-14-15
Călători străini…, p. 161.
16-17
Călători străini…, p. 162.
18
Călători străini…, p.152.
1
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Despre osteninţe şi nevoinţe de-o viaţă
(Cu şi despre scriitorul Aurel Brumă)
Moto: „Sufletele care nu-şi spovedesc tainele... sunt ca
odăile cu ferestrele închise care nu se aerisesc”.
(Octavian Goga)
Coborâtor din stirpe voievodală în spirit şi-n simţire,
scriitorul Aurel Brumă farmecă şi pe cel mai exigent cititor (cum
o făcea altădată, şi ca reporter), referindu-ne (în acest context)
la cele mai recente creaţii ale sale. Lecturându-le, te vei simţi,
cititorule, „atins de aripă de înger”! De aceea, te rog, aşază-te
la „Umbra păsării pe cer” (aşa se numeşte un recent volum al
său, publicat la Editura Performantica, Iaşi, 2011), pentru a
mângâia trecutul, a elogia prezentul şi pentru a intui viitorul.
Cu „graţia / unei rugăciuni”, veţi face cunoştinţă cu profesori,
ingineri, arheologi, inventatori, truditorii ai gliei - oameni
onorabili în genialitatea lor de clasă pur românească. În paginile
cărţii vom simţi pulsaţia vieţii unor bărbaţi cu „dragoste de
Dumnezeu şi nefrică de roadele omeniei” sau cu oameni
„bolnavi de metafore” (Arca Poesis). Vom simţi satisfacţia de
a face cunoştinţă cu „preotul cărturar atins de rugina vieţii”
(Brâncuşi, Iorga, Pătrăuţi), cu profesorul „nesfiit mărturisitor
de sine şi de lume” (Oameni, meri domneşti), cu fizicianul G.
Ioanid – inventatorul cu o „cifră octanică a creativităţii”
(Tinereţea icoanelor), cu George Petrone – epigramistul
(George al dinastiei spiritului), cu „tata” Costel Croitoru –
„cel însămânţat de Dumnezeu cu sămânţa alchimiei viului”
(Vin şi binecuvântări), cu Olarii Colibaba (Olăria
credinţei) ş.a.
Cu fiecare interlocutor, verbul auctorial înfloreşte, într-o
„spovadă”-„dezmăţ de idei” memorabile. Astfel, îi vom afla pe
cei muşcaţi de „şerpii Canalului” (Micuţul), pe cel care-şi
aminteşte (de parc-ar fi fost ieri) de tranşee şi de prizonierat...
(Tranşeele lui Onuţă), pe meşterul Cornel Sitar (care-a-nvăţat
olăritul de la primul Mare Meşter al Vieţii, unii, pictând sau
meşterind, mai mult ca sigur, în Grădina Raiului, alţii...
ajungând... Cine ştie!... vreun „senator de Paradis...”) Plăcută
e cunoştinţa cu Traian Dumitrof - pescarul (De trei ori) sau cu
preotul Fădur şi-a sa memorabilă colecţie (Lacrimile
lui Dumnezeu).
Şi cum s-ar produce iluminarea dacă nu l-am asculta
(fremătând retoric) pe Părintele Arsenie Papacioc, rostind: „cum
pot fi tăciunii vii dacă nu au scânteie şi ce viu mai poate fi în
omul neviu în credinţă...!...” (Eleganţa cailor bătrâni)
Poate cea mai răscolindă imagine lecturată... (subiectivism
total!) cea despre Suraia, a vibrat într-un mod special în
adâncimile fiinţei mele împuţinată de zvârcolirile vieţii. Mă refer
la pasajul care se pliază perfect cu propriile-mi trăiri. Ani de
intens consum psihologic, trăiri care, acum par estompate de
pâcla trecutului, devenind (nu-i niciun miracol) secvenţe - nu
neapărat nostalgice - pur şi simplu, amintiri. Ei bine, Aurel
Brumă, reporterul (în acest context) vorbeşte despre „perioada
în care majoritatea bărbaţilor navetau spre marile industrii
gălăţene”, pe vremea când „se rupeau vagoanele de
navetişti... ” O, Doamne! Ce timpuri... de poveste?! Da de unde!
Realitate pură. Scularea navetistului la ora două-n zori şi

revenirea-acas’târziu, uneori spre ora 23, în plină noapte. Şi
când te gândeşti la zilele toamnelor târzii, ploioase şi-nceţoşate
sau al iernilor viscolinde şi geroase, când pentru-a înainta
făceai cărare şi cu trupul... Cunoscut-am acest sport în naveta
mea... înspre şi dinspre U.... Vai, Doamne! Ce vremi!... Singură,
prin loc pustiu, intuind cărarea cea de-a lungul căii ferate...
(singur salvator reper) în plină beznă... Navetiştii dinspre
Galaţi... mă dibuiau... A, e domnişoara profesoară!... Şi n-aveam
frică... nu mă gândeam la niciun lup sau alte jivine rău-voitoare...
Linişte şi pace peste timpi viscoliţi. Da, acest pasaj, domnule
Aurel Brumă mi-a făcut bine... amintindu-mi de propria-mi
navetă... În vagoane (supraetajate, numite bou-vagon), precum
sardelele-n cutie... Ne cunoşteam... respiram şi inspiram... peaceeaşi coardă-a resemnărilor... Şi-a fost frumos!... Totuşi...
deşi (în ceea ce mă priveşte) directorul (Dumnezeu să-l
ocrotească, acolo, în farmacia Raiului) creiona-n aşa fel
orarul... după mersul trenurilor... ca să nu cumva să nu fim
prezenţi la Căminul Cultural... pentru... cântările României
socialiste... Musai! Aşa, ca să populăm, periodic, vreo
remorcă... prin sate... cu formaţia culturală... Deh!... Amintiri...
cu-a fost odat’...
Am răsfoit, cu vibrant interes volumele Atins de aripă de
înger, Aleea fără statui şi Umbra păsării pe cer, din bogata
panoplie a distinsului Aurel Brumă. Împreună se cer lecturate.
Împreună se cer îngemănate. La „bătaia ceasului”, solemnului,
să ne depărtăm puţin de „goana vieţii-nviforate” (Oct. Goga)
şi să ne-aşezăm „cu faţa spre ţară” (L. Blaga), la marginea
tăcerii (Aurel Brumă), ca s-auzim pulsaţiile durerii... ale unor
împliniri, dar şi ale unor înfrângeri... Rămânem (orice-am face,
orice-am zice) împătimiţi de „boala îngerească, grea” de floarea
evocărilor..., de regretul că Ţara nu l-a evocat – cât ar fi meritat
– pe un mare om, precum Anghel Rugină (1913-2005), că Ţara
(a se citi, diriguitorii acelui moment) nu i-au ascultat sfaturile
marelui economist..., gândindu-ne la un posibil „miracol
economic pentru România”, o nouă „ordine socială, politică
şi economică în România”, bazată pe Libertate, Justiţie
socială, Echitate, Egalitate şi Stabilitate... pe lungă durată.
Anghel Rugină a fost, în adevăr, un adevărat „chirurg de boli
economice şi financiare...” Dar, din nefericire, n-am ştiut să-l
preţuim! (În acest sens, putem lectura un adevărat serial, gândit
de Grigore Lazarovici, în paginile cotidianului „Viaţa liberă”, în
perioada: 11-28 octombrie 1990).
De ce-mi răsună (însângerându-mi fiinţa) frazarea: „O
naţiune care nu are credinţă în Dumnezeu e o naţiune
pierdută...?!” De ce aţi lăsat ca Memorialele să devină piesă
de muzeu?! De ce acea tentaţie de a rosti, la nesfârşit: „Avem
nevoie de-un Brătianu, de-un Tache Ionescu, de-un
Kogălniceanu”?! Aveţi dreptate, domnule Aurel Brumă: „O
naţiune are nevoie... de o administraţie care să aibă programe
de interes naţional...” Mass-media are „obligaţia de a face
educaţie prin informaţie...” Dar ce să facem cu vorbele? Noi
avem nevoie de fapte... „Şi Doamne, dacă-ar fi să fiu / din nou
copilul ce mă ştiu / pe inimă aş înflora Icoana Tatei, /
cum era”.
Invitaţia mea, precum se vede, e generoasă, invitaţia la
lectură este incitantă, sper. Nu pot decât să conchid. Acestea
sunt cele mai scumpe (unicele?!) plăceri ale omului Aurel Brumă,
de a se retrage... din când în când... „într-o pasăre” pentru „a
zbura puţin” şi... cu pana-i muiată-n purpura înmiresmată a
acestui diversificat cotidian, să ne ofere pagini memorabile...
sau rostind pre limba sa scriitoricească... „poftind lumea să se
lumească” sau/şi „să-şi sorească amărăciunile...”
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LICENŢIOASE
de Liviu Vişan
Vol um ul de poe me . . .
LICENŢIOASE, Editura Triton,
Bucureşti, 2008, la a doua
ediţie, revăzută şi adăugită, 150
de pagini, cu o prefaţă semnată
de scriitorul George Astaloş, se
aliniază la... “apelul de seară”
al liricii de campanie literară
militant-ofensivă a poetului
Liviu Vişan.
În peste 20 de ani de...
luptă pe frontul publicisticii în presa militară, de la debutul
din 1980, Liviu Vişan semnează şi numeroase volume de
poezie în paralel cu activitatea la Biblioteca Militară
Naţi onală, când, di n 1990, fundea ză săptămânal ul
“Românul” iar, din 2002, este membru fondator al Societăţii
Scriitorilor Militari.
Noua carte din palmaresul editorial al poetului Liviu
Vişan beneficiază şi de o copertă şi ilustraţii de interior,
semnate de Alex Ivanov, în aceeaşi tonalitate spiritualexpresivă cu totul originală şi îndrăzneaţă în peisajul literar
actual. De fapt, de la Fr. Villon la Anton Pann şi de la Miron
Radu Paraschivescu la Nicolae Grigore Mărăşanu, scrisul în
răspăr, cu acute pe o partitură licenţioasă, cum elegant o
numeşte poetul, nu mai există o altă ierarhizare demnă de a fi
luată în seamă.
Iar aceasta, nu pentru că n-ar mai fi destui poeţi cârcotaşi
sau puşi pe harţă cu poezia, cu lumea sensibilă a literaturii
din toate timpurile şi cu nevoia poeţilor înşişi de a-şi proteja
sensibilitatea în clocot, în exces sau în derivă cu un antidot
al persiflării, al luării peste picior. Liviu Vişan este un partizan
al atacului la corp cu... baioneta sarcasmului, a ironiei
incisive şi a băşcăliei bine temperate, din care rânjetul
batjocoritor este învins şi umilit de surâsul inteligent, decent
şi sincer.
Liviu Vişan se flagelează intelectual-lingvistic printr-o
gălăgioasă şi sinceră tevatură din care să rezulte selecţia,
alegerea bobului de neghină sau să impună frumuseţea,
puritatea şi nobleţea “florilor de mucigai” argheziene. Liviu
Vişan se joacă “de-a lucrurile urâte”, tocmai pentru că
vibrează la frumuseţea simplă, curată şi crede doar în
limpezimile de cristal ale sufletului omenesc. Este forma de
protest a militarului de carieră obişnuit cu ordinea şi
disciplina, rigoarea şi bunul simţ, şi-atunci îşi îngăduie forme
acute de alergii artistice şi nonconformism civic în limitele
artei literare, care nu admite compromisul decât ca metaforă,
ca licenţă poetică. Liviu Vişan este un timid incurabil, o fire
poet i că sen sibi lă , ca r e s-a n ăscut t âr z i u, după ce
neoanacreontic-ul poeţilor Văcăreşti, al lui Costache
Conachi şi chiar al poeţilor paşoptişti a căzut în desuetudine,
şi, ca să nu rămână... singur printre poeţi, a ales să sfideze
reguli prozodice, iambi şi trohei, rime încrucişate,
împerecheate sau îmbrăţişate, versul alb sau liber, să tune şi
să fulgere altfel decât linia melodică lirică oficială.
Impresia de poezie deşuchiată este doar una de paradă
lirică, în frac de ceremonie cu măşti de carnaval, iar poetul îşi
asumă rolul de maestru de ceremonii sau de scamator, din

jobenul căruia ies iepuraşi timizi muşcând ca-n desene de
Walt Disney din morcovi dătători de energii virile.
Structura volumului, cu doar două capitole mari,
“Licenţioase” şi “Cazone”, este echilibrată prozodic, cu
tipurile de rimă clasică şi catrene, care alcătuiesc uneori şi
poezie de formă fixă, sonetul, cu atmosferă de Moulin
Rouge, ritmuri de cancan şi desene de Toulouse Lautrec:
“Te învârteşti în strai de midinetă / în haosul de început de
eră / zăpada arde sub portjartieră / şi mucul de ţigară pe
mochetă” (“Versuri scrise zânei cu vin roşu”, pag. 13).
Alteori, o poezie cu iz de mahala melancolică, de
Ferentari sau de Giuleşti, dar şi acorduri de armonică şi de
şansonetă de pe Sena à la Edith Piaf se recompune sfidător,
insinuant şi voit băşcălios într-un Decameron liric, pe simeze
caricaturale de El Greco, cu aere de Fante de Obor, dar şi de
Breugel naiv în decor de iarnă spirituală: “Ţigara fără filtrungălbeneşte / până la ojă ale damei deşte / ... / Un crai de
noapte barosan e peşte, / ... / fum de refren ritmează cu fior:
/ «Melancoli-i-eee, misterios a-mor!»” (“Melancolie cu doi
de i şi trei de e”, pag. 10).
Cum spuneam mai sus, picanteriile erotice, ca un
belcanto... literar italian de secol XIV din proza lui Giovani
Boccaccio, îl apropie pe menestrelul modern Liviu Vişan de
parametrii decenţi, ca un hip-hop de mahala din “Cântece
ţigăneşti” (“Editura Tineretului, Bucureşti, 1969) de Miron
Radu Paraschivescu: “Şoldurile ei prin deşte / îmi scăpau,
să zici că-i peşte; / şolduri mici, de fată mare, / când de foc,
când de răcoare”. (“Nevasta mincinoasă”, pag. 45); sau de
partiturile polifonice, ca un madrigal de coloratură, din lirica
de balcanism târziu, cu modulaţii de folclor de Comorovca,
Jurilovca sau schela Ibrailei, din “Îngeri şi banjouri” (Editura
“Eminescu”, Bucureşti, 1998) de Nicolae Grigore Mărăşanu:
“Sânii nebuni zbăteau în bluza largă. / Trupul nurliu - ţipar
unduitor. / ... / Mişto ar fi să-mi strige: «Bre, ia fata, / Că ai
împins la ea de opt nepoţi!» (“Îmbârligaţi, ne-om tumba-buf
în gârlă”, pag. 41); ori în stilul baladesc medieval de secol
XV al unui răzvrătit proscris ca François Villon: “Eu sunt
François, ăsta-i cusurul / De la Paris, de primprejurul / Acum
va şti, legat cu şnurul, / Grumazul meu, cât trage...” (citat
din memorie, din “Le grand testament”).
Poezia lui Liviu Vişan descrie “micul Paris” de pe malurile
Dâmboviţei, un Bucureşti interbelic, cosmopolit şi profund
balcanic, cu ecouri nostalgice de simbolism minulescian, cu
“cârciumioare la şosea”, cu “poze à la minut”, cu birje şi
muscali, cu Mitici, Lache şi bibici, pe fondul regretului
pentru o lume, dacă nu prea educată şi şcolită, măcar destul
de sinceră în naivitatea sa precară dar bineintenţionată, în
haina veche şi magică a trecutului: “Birjarul se întoarce dintro doară / mişcându-şi curul greu de eunuc / ... / Grăsane,
mână calu’ la Manuc, / s-o dăm pe bragă şi s-avem belele”
(“Balada plimbării cu şareta”, pag. 14).
Versul poetului Liviu Vişan se vrea sfidător şi aspru,
are acuitatea tonală a unei sarabande, cu modulaţii lascivprovocatoare, în intenţia evidentă de a şoca, de a sfida sau
de a râde în hohote de preţiozităţi şi ifose: “Gagici în blugi
cu părul pai / trec noaptea singure pe Splai, / mai sus de pod
şi de Regie. / unde băieţii poartă şiş / după o priză de haşiş/
să aibă moacă cilibie” (“Cântec de bodegă arabă”, pag. 20).
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Verbul său este insolent, de aparentă periferie lexicală,
dar există atâta pudoare mascată în “verbele porcoase” şi-n
pudibonderiile de vocabular, încât propoziţia cu subiect şi
predicat, elegantă şi cuminte, pare a fi mai desuetă: “Hello,
iubita mea bronzată / cu pulpe trase-n ciocolată / ... / Hello,
e vară ca de basm / cu vise până la orgasm”. (“Cântec de
pierde vară”, pag. 30).
Cu o tematică lirică aleatorie şi derutantă, poetul
călătoreşte cu gândul şi sufletul pe mări şi oceane, când mai
liniştite, când mai furtunoase, dar ştie să... navigheze şi pe
Internet cu haina de ceremonial ironic pentru isteria mondială
a detaşării de orice implicare a neuronilor din dotare: “Ce
cuvânt să-ţi scriu în word / scos din pivniţă de cord / când
îţi pui încet pe tastă / vorba degetului, castă?” (“Internet
Cafe”, pag. 31); sau are alergii ideologice, pe care le tratează
cu claritine-ul şi sictirul propagandistic al nostalgicilor
păcătoşi, ce-şi protejau pornirile erotice de blamul
“avertizărilor verbale”, ca o indulgenţă atee, de partid şi de
stat: “când ne iubeam doar pe furiş / ca la colhoz în seceriş
/ unde pe marginea miriştii / se giugiuleau propagandiştii”
(“Refren la un apel de noapte”, pag. 37). Poemele cu
dedicaţii, deşi sincere şi nostalgic-persiflante, ar fi putut
lipsi din portofoliul editorial, chiar dacă sunt încărcate
pozitiv de sentimente curate şi prieteneşti, pentru că rămân
naive şi... “cam trase de păr”, în comparaţie cu tonalitatea
sarcastic-elegantă a celorlalte poeme, iar alteori, prea sigur
de verbul său ironic şi cu adrenalina metaforică în exces,
poetul şarjează pe note discordante şi-n fals incomod, dar
se salvează, cerându-şi scuze, cu un umor de calitate şi-n
“eprubete mici”: “Aseară recitam Baudelaire / la cârciuma
din cartier - / ce limbă îmi împletici / amanta la Le petit Paris”
(“Boemaţion”, pag. 45).
Are chiar şi vreo cinci crochiuri lirice, cu aliură de haiku
japonez, cu preţioase intenţii de şarjă erotică: “Muierea
dracului, intrată-n vrie, / dădea cu sfârcul foc la lenjerie”
(pag. 47). Nu lipseşte, în poezia licenţioasă a poetului Liviu
Vişan, sictirul politic, marcat de banalităţi civice, atitudini
populiste şi morgă aristocratică: “Oh, dacă baroneasa
Nicholson / ne-ar fi surprins cum ne dădeam de-a hopa / pe
un imens capac de tomberon / periclitam intrarea-n Europa!”
(“Poveste din centrul istoric”, pag. 55).
Adevărul e că această lirică licenţioasă, cum îi e drag
poetului s-o numească, este până la urmă mai serioasă şi
mai gravă, prin lipsa de pudoare lexicală, decât dacă ar fi
făcut exces de cuvinte din vârful limbii, şi reuşeşte să fie în
pas cu moda de ultimă generaţie, cârpindu-şi blugii de firmă
cu petice compromise de o sărăcie de paradă. De fapt, poetul
îşi ia măsuri de siguranţă şi-şi apără demersul liric, aparent
în afara unor reguli de bună purtare prozodică, în ton cu
normele de teorie literară, printr-o prozaică, cuminte şi
contradictorie mea culpa: “De vrei legendele să ne trăiască
/ şi când vom fi cu inima de iască, / întinde arcul cât mai cu
putere, / atât cât inimile pot să spere” (“Poveste zodiacală”,
pag. 60).
Accentele licenţioase lipsesc şi din cele câteva poeme
de dragoste, scrise în nota romantic-gravă consacrată, cu
accente de salon de epocă şi-n ritm de menuet la Balul de la
Operă: “Cineva şi-a uitat oboseala / în aşternut de iarbă

cosită / liniştea poetului / aşteptarea cu chip de iubită”
(“Chipul iubitei”, p. 78).
Din păcate, cartea de poeme LICENŢIOASE semnată
de poetul Liviu Vişan suferă de o... dezordine ordonată
editorială, excluzând capitolul Cazone, pentru că un lector
de carte responsabil şi experimentat i-ar fi grupat tematic
cele peste 100 de poeme şi ar fi avut o structură de o
diversitate interesantă şi surprinzătoare, care i-ar fi pus
ordine în universul liric pe o fundamentală ideatică in tempo
di marcio.
Ceva mai scurt, doar vreo 40 de poeme, capitolul Cazone
se deschide cuminte, în forma clasică de poezie de formă
fixă, sonetul, încât cititorul se lasă convins că poetul Liviu
Vişan şi-ar mai fi potolit ţâfna lirică şi-ar fi revenit la straiele
vechi şi magice ale zeiţei Erato, pe muzică vieneză şi-n “pas
de deux”: “E rumenă la chip viţa de vie, / în palma frunzei se
ghicesc destine / pecetluite de chiromanţie / cu linii frânte
între rău şi bine”. (“Oraţie de încorporare”, pag. 95), dar
mirajul durează puţin, pentru că sună goarna apelului de
seară, pe partituri polifonice de fanfară şi ticuri cazone de
Moş Toacă: “Valizele de lemn zac pe culoare, / după un şpriţ
temeinic cu pastramă / recruţii merg cântând la-ncorporare”
(Ibidem). Militar de carieră, poetul are nostalgii de recrut:
“când pleacă toamna tinerii la oaste / parcă e nuntă la bufetul
gării” (“Cântec de plecare la oaste”, pag. 97), cu lacrimi în
ochi şi sărutând mână bătrânilor, de parcă şi-ar scuza şi
ascunde alunecarea în braţele Emoţiei abia străpânite:
“peronu-aleargă înapoi, în zare, / cu tot cu case, cu livezi, cu
fete / ... / Într-o scrisoare de catană poate / li s-au uscat pe
gură trandafirii” (Ibidem).
Dar îşi dă repede peste mână sentimental, când
desenează metaforic banalul şi stereotipiile vieţii de cazarmă,
cu tot cortegiul de umilinţe şi ticuri cazone, regulamentare:
“Mergeam complet neregulamentar, / fără să-mi fie teamă de
gradaţi, / cu nasturii la mâneci descheiaţi, / cu mâna
şmechereşte-n buzunar” (“Vis de soldat”, pag. 98).
În cel mai autentic stil cazon, dominanta lirică este deun sentimentalism de recrut, care se integrează cu greu
ritmului şi vieţii de cazarmă, pe portativul unui sonet, în care
abundă termeni din aria lingvistică a oştirii române: manevră,
soldat, tunică, capsă, a dezerta, bilet de voie, arme, grenadă,
alarme...: “E un bilet de voie clipa asta / în care-n loc să fi
rămas la arme / se-ntoarce să-şi iubească-n vis nevasta”
(“Sfârşit de toamnă”, pag. 99).
Cu aparenţa unui jovial jemanfişism liric, poetul Liviu
Vişan se eliberează de traume sufleteşti, pe care le protejează
prin melancolie, anulându-le prin persiflare şi ironie, iar cartea
de poeme LICENŢIOASE rămâne izbânda literară a poetului
Liviu Vişan.
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„Bună seara, domnule Mallarmé!”
Poetul Ioan Toderiţă proliferează armonios, distinctiv şi
unitar, stilul poeziei sonore ( în formă, conţinut, idee şi motiv)
în cartea de salut admirativ a poeziei simboliste franceze
Cum?Conversând, mai întâi, cu …Mallarmé, printr-un monolog
confesiv : Bună seara, domnule Mallarmé! / cu timpanu-ţi
ascult suflarea în ,,e” / reazemul luminii, umbra-ţi evantai /
ce precede noaptea-n care nu mai stai / La, despre cum şi ce,
foloseşte vorba / îmi ,,e”de folos acest pandativ / ce, cunflăcărare, cumpăneşte dogma / de-a străbate lumea
interogativ. (Bună seara, domnule Mallarmé!)
Codul sau lingvistic, selectiv şi evolutiv, este conceput
fără un caracter emoţional, sentimental excesiv ; cu pregnanţă,
sunt introduse noţiuni ale logicii matematice care dau nobleţe
diferitelor elipse ale limbii, în sfera poetică a lui Mallarmé, lărgind
câmpul semantic al meditaţiei, de la percepţia conştientă a lumii
spre absurdul sau existential, şi reciproc: Pragul întâi, suferinţa
erorii. Şi pocăinţa… / Ce freamăt, al minţii, e clipa semeaţă:
/ tăcere-n linţoliu, ce-asmute voinţa / sărutului cald, îndemnul
la viaţă (Visul Beatrice)
Valoarea cognitivă a poemelor sale fiind dependenţa, în
mare măsură, de reflecţiile logicianului însetat de absolut printro lirică de factură reflexivă : A înflorit caisul, cu lung oftat ce
vede / şi omul, din calicii cât unghia, se miră / Petala-i roz
lobată, în sus, şi juvenilă…/ pistilul, ginegeul, lumina vor
precede / A amuţit sintagma simţirii adultere. / Aş vrea să
mor ‘nainte de ultimul sărut! / Ni-i dat acest, de apă,
nevrednic sânge crud / să-nvrednicim ţinutul iubirii efemere
(Ni-i dat).
Poetul domină ,,eul liric“ cu un anumit mod de simţire şi
gândire, transpunând trăirile de stări spirituale, asupra realului,
în evenimente cognitive, până dincolo de graniţile timpului
real, dintre natura şi sinele său. Experimentând frumuseţea, în
artă, kantian: descoperind în frumosul lyric o mereu altă
nedeterminare, mereu o finalitate liberă, mai ales în specia
frumosului sublim, evidenţiată ca o perspectivă
disproporţionată a infinitului : În, prea grea, privirea Lui, care
iartă / Dumnezeu se spală de lest retinal. / În, de timp stârnită,
inima să bată, / când într-o clepsidră curge clipa iar / De
vom şti izbânda, ce ni se cuvine / nu ni se va spune, cât vom
osteni, / mersu-acestor umbre în-spre morţi şi vii / din-spre
nemurirea ce în loc ne ţine. (Ni se potriveşte..)
El, poetul, încearcă să împlinească dorinţa lui Mallarmé :
“limbajul destinat a fi folosit de câţiva iniţiaţi , avându-şi
legile proprii stilistice de organizare şi funcţionare
fonologică“: ca-n noi se verbereze, grăbită mandolină / cu
trap egal, dumbrava auzului aulic / să ponegrească umbra
ce calcă în lumină / şi-n coama despletită a umbrelor, impudic.
/ Că-n dor se află semnul năframei nemişcate / în mâini, şi-n
nimbul sferic al minţii răsvrătite / când strâng în braţe lutul
icoanei prea fierbinte / a timpului, cel bun, etern sfârşit în
moarte. (O Avis epifană!)
Prin poemele matematicianului gălăţean, ai puterea de ,,a
visa sau de a nu visa” spre limita imaginarului pătrunzător
în sfere ideale, metafizice, prin ferestre axiomatice. Foarte
asemănător sintagmei : poezia pune limbajul în stare de
emergenţă , acolo unde sufletul se hrăneşte cu veşnicie.
Ca în următorul poem: EU m-am născut din unduirea /
mlădiţei spinului în sân(meta-fizic 1) / c-un pumn de paie

prinse-n scrum / să-mi piară spaimele de fum (axioma 1) / Nam teamă că m-am irosit / visând pe-ascuns pe cel iubit (metafizic 2) / Săraci în duh şi judecată / ei cer cuvântul drept
răsplată (axioma 2) / Prin moarte, dor iniţiatic, / petrec
nuntaşii cu sudalme (meta-fizic 3) / Tăcerea care îi adoarme /
le stă în mâini : ce vin Socratic! (axioma 3) (Prin moarte) .
Poemele lui Ioan Toderiţă definesc o logică diferenţiată a
expresiei existenţiale : ,,Voi şti prea devreme, ce veşnică-i
visarea, / când fruntea-nvolburată mă-ndeamnă în cuvânt, /
prin gând, fanar aprins cât să-mi îndemn mirarea: / în doi să
nu mai fie tăcere de mormânt “ sau ,,Doamne,din mine o parte/
s-a‘mplinit cât se cuvine: / dor de om şi dor de tine, / şi deatunci petrec în moarte”.
Discursul poetic cultivat de Ioan Toderiţă este concis şi
concret, autorul se află în ipostaza poetului erudit, descoperitor
de sensuri, privind viaţa ca o teoremă care poate fi uşor
demonstrată de natură, expresie a luminii divine, în lumea aflată
într-o veşnică transformare, iar poetul nu-i decât un ,,laborator
de cuvinte a fiinţei umane în coordonatele sale naturale de
existenţă“ (Mallarmé) : Se, prin azur, sur cal, legat, copacul /
avânt al păsării ce-n evantai / aripa-şi risipeşte, domol ca
zvârcolacul, / aşterne luna-n crucea mormântului ce stai /
Nelinişti împrejur şi-n ciur de ochi pirat / Odinioară văzul
se-oprea în doar cât vede… / Îşi vântură vitraliu un elf
înaripat / pe litera ce-n sine, multiplă se precede. /[…] Nectar,
arome, amintiri, aceste / serbări înnourate pe frunte şi pe
umăr, / avânt în cerc, ce roata în osie urneşte, / a lumii axă,
lujer, astâmpăr într-un număr (Crucea).
Ioan Toderiţă demonstrează pătrunderea în panteonul liricii
contemporane ca un poet al gândirii logice care meditează în
sfera existenţei, asemenea matematicianului în faţa unor formule
esenţiale despre natura şi sinele său : Ţi se potriveşte, ondulat
cu spasme, / şi supus molatec, sufletu-ntrupat / când accepţi
lumina-n pleoapa cu fantasme / şi alungi treimea-n lumi
nemăsurat[…] ,,Mănăstirea lumii stă cu porţi deschise / larg
pe-nfăţişarea celui ce-a zidit / crucea care umblă-n noi şi-n
necuprinse / zări înlăcrimate prăbuşite’n mit
(Prăbuşire în mit).
Versurile lui Ioan Toderiţă, din punct de vedere
conceptual, seamănă de multe ori cu nişte postulate în raport
cu trăirile interioare, metafore care determină valorile emotive a
unor sentimente cu continut cognitiv, situate în timpul receptor
a unui mod de a percepe lumea în confruntare dintre conştiinţă
şi existenţă : ,,Prin unghi alung geometru ce-mi ştie
asemănarea / proporţiei de aur cu-n Demiurg Coţcar, / ori
numai cu rotundul acelor pleoape , iar, / ce-n lungi priviri
exclamă :”Dă-mi înapoi uitarea ! “.(Zvon de nuntă)
Natura e miraculoasă când face infinitul să fie concret, iar
matematica nu-i decât calea spre miracolul divin, aducând glorie
veşnică finitudinii : ,,Ştiu ,viu , nu-i cale-ntoarsă, în timpul
care curge / precum un râu: meandru incert peste tărâm, / să
sparg oglinda-n care aş vrea să mai rămân / ori, numai, sămi facă scară, o cruce ce-n ochi plânge.” ( Fiul risipitor)
E o poezie văzută din interiorul unei sfere al cărui ideal
este perfecţiunea iar coordonatele sale conturează inteligenţa,
în raport cu imaginea realităţii : ,,verbele coincid cu spiritul”
(Paul Valery). Poetul încearcă să iasă din sentimentul timpului,
al numărului, folosind algoritmul inteligenţei şi al iubirii,
navigând în tăcerea spaţiilor infinite, cu disperarea singurătăţii,
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OBICEIURI DIN CICLUL VIEŢII: NUNTA (V)
IX. Pregătirea nunţii de duminică
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Duminică dimineaţa carul care se dă de zestre flăcăului se pregăteşte,
învelindu-l cu un ţol mare, formând un fel de pocliţ, care pe aici se
numeşte coviltir. Intră mireasa cu câteva fete şi femei în acel coviltir,
se înjugă patru boi la car şi în unire cu toţi nuntaşii pleacă la socrul cel
mic spre a lua zestrea.
X. Logodna
Înainte de a pleca de la socrul cel mare, fac logodna în felul următor:
la cele patru colţuri ale mesei pun câte o mână de grâu, o farfurie cu una
pâine, un pahar cu vin şi una mână de sare. Deasupra acestora stă pusă
batista fetei (miresei) şi inelul mirelui. Vornicul învârteşte farfuria de
trei ori şi în urmă fac schimbările, adică mirele ia batista miresei şi o
pune în brâu, iar mireasa ia inelul mirelui pe care îl pune în deget; apoi
scot danţul cântând şi pleacă la socrul cel mic cu lăutarii cântând şi
flăcăii huhurând (chiuind).
Mai înainte de a ajunge nunta la socri, doi flăcăi, vornicul şi cu un
altul pleacă iute la socrii cei mici, intră în ogradă şi în faţa ambilor
socri (tatăl şi mama), precum şi a asistenţei, pronunţă conocăşia.
Fila 367
XI Conocăşia
a) „Bună dimineaţa, cinstiţi socri mici!
Mulţămim dumneavoastră băieţi militari
Da ce umblaţi, ce căutaţi?
Ce umblăm, ce căutăm, la nimeni seamă nu dăm
Multe mări am trecut, multe ţări am bătut
Şi oraşe şi sate depărtate am colindat
Şi nimeni în seamă nu ne-a luat
Cine sunteţi dumneavoastră să ne luaţi seama noastră?
Dar fiindcă ne întrebaţi, să ne lăsaţi cu încetul, cu încetul,
Să ne dăm cuvântul cu adevărul
Că de multe ce sunt şi dese
Nu le vom putea spune alese”.
b) „Tânărul nostru împărat,
de dimineaţă s-a sculat
Faţa albă şi-a spălat, chica neagră a pieptănat
Cu straie noi s-a îmbrăcat, murgul şi-a înşeuat
Cu trâmbiţa a cântat, mare oaste-a adunat
Două sute de grăniceri, o sută de feciori boieri
Din cei mai mari, nepoţi de ghinerali
Şi pe la răsărit de soare
Au plecat la vânătoare
Şi au vânat în ţara de sus, dinspre apus
Până juganii ne-au stătut
Şi potcoavele-au pierdut
Atunci ne lăsarăm mai jos
Pe un deal frumos
Şi alergarăm de vânarăm
Munţii cu brazii şi cu fagii
Cerul cu stelele
Câmpii cu florile
Dealul cu podgoriile
Vâlcelele cu viorelele, cu fetele
Când dete soare-n diseară
Ieşirăm la drumul cel mare
Şi deterăm de o urmă de fiară
Stătu toată oastea în mirare
Unii ziseră că e o urmă de
Zână, să fie împăratului cunună
Aşa se găsiră alţi vânători
Mai cunoscători şi ziseră că este
Urmă de căprioară
Să fie împăratului soţioară
Dar nunul cel mare,

Eugen Holban

Cu grija-n spinare,
Călare pe un cal, ca pe un Ducipal.
Se ridică în scări, se umflă în nori
Şi făcu ochii roată peste oştirea toată
Şi când încoace privi, aici zări
O floricică frumoasă şi drăgăstoasă
Şi văzând că nu înfloreşte
Nici nu rodeşte
Nici locului nu-i prieşte
Ci mai mult s-a ofilit
Ne trămise pe noi, şase lipani
Călări pe şase jugani
Cu coamele cănite,
Cu frâiele zugrăvite,
Cu unghiile costorite
Şi cu coadele împletite
Ca cu toţii să pornim
Şi la curţile dumneavoastră să venim
Ca floricica s-o luăm şi la împărat s-o dăm”.
Tot în acest timp soseşte şi nunta; mireasa cu fetele, care pe aici se
cheamă sore de mireasă şi femeile se dau jos din car, la intrarea în casă
sunt primite de socrul cel mic, cinstindu-le cu câte un pahar de vin; tot
asemenea urmează şi cu ceilalţi nuntaşi. Mireasa îndată ce intră în casă,
sărută mâna părinţilor , asemenea şi la asistenţă, după care apoi se suie în
pat împreună cu fetele cu care au venit.
De aici înainte încep a se cinsti unii pe alţii, aşezându-se la masă.
Mirele cu găina după masă, care este pregătită în acest scop, o rupe în
două, punându-le în faţa de masă a miresei, cu două pâini şi un pahar
pentru vin, care legându-le o dă în primire (grija) vornicului şi după ce
acea legătură o joacă pucinu, în urmă o aşază în carul cu zestre.
Acum nuntaşii încep să ospăteze - să mănânce. Mirele şi mireasa şed
spăşiţi - cu nasul în pământ, fără a mânca. Tot cu astă ocazie li se închină
socrilor celor mici plocoanele de la socrul cel mare, după cum avuse
cuvântul la împăcăciunea zestrei. Soacra la moment mulţămeşte pentru
darul adus şi începe a da zestrea în mâna flăcăilor care o joacă şi o aşează
în car.
Nu se face multă amânare şi afară se pregăteşte o rogojină, un scaun
lung, învelit cu un leviceriu (leghiceriu) unde punându-se pe el, ambii
părinţi ai fetei (miresei) îndată se aduce de un stolnic (dregătoriu) o
ploscă plină cu vin cu un pahar pe care umplându-l mirele îl ia din
mâna-i şi în trei rânduri cinsteşte pe ambii socri cei mici. Asemenea face
şi mireasa.
După aceasta şi socrii cinstesc pe mire, mireasă şi pe nuni, urându-le
spor în casă şi la opcinile lor.
Nunii cu mirele, mireasa şi toţi nuntaşii stau în picioare privind la
această cinste în care timp unul din vornici pronunţă iertăciunea de la
părinţi cam în modul următor:
XII. Iertăciunea
I. Ascultaţi dumneavoastră, cinstiţi meseşi, cinstiţi nuni mari puţinele
cuvinte de rugăciune.
II.De se roagă fiica dumneavoastră, se roagă cu smerenie ca să-i
daţi blagoslovenie
III. Că marele şi puternicul Dumnezeu, luni, întâia zi au făcut cerul
şi pământul şi edenul, adică Raiul...
După terminarea iertăciunii socrul mic cinsteşte pe vornic. Tot în
acest timp una din dregătoare aduce o farfurie cu pâine tăiată în patru, un
pahar plin cu vin şi punând-o pe capul miresei, dânsa ia câte o bucată şi
o asvârle în cele patru puncte cardinale, vărsând şi vinul din pahar
înaintea ei, apoi în urmă cu toţii pleacă pe jos cu zestrea împreună la
Primăria satului pentru a primi cununia civilă, unde intrând mirele cu
căciula în cap, fără a o lua (sub cuvânt că este încoronat) în acea zi
purtând titlul de cap încoronat , primeşte această formă luând certificatul
de a primi cununia religioasă.
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XIII. Cununia religioasă
De la primărie vin la biserică. Mirele ţine aceeaşi regulă, adică nici
aici nu-şi scoate căciula din cap până ce i se pun cununiile de preot,
atunci însă o dă jos, iar nunul cu nuna ţine de lumânări împreună cu toate
rudele nunului şi nunei fac parte de aproape la această înrudire.
XIV. Întoarcerea de la cununie
Dacă s-a finit cununia religioasă, nunul invită preotul la casa mirelui
(a socrului cel mare) spre a blagoslovi masa care este pregătită acolo.
Înainte însă de a intra în casă, socrul cel mare li iesi în întâmpinare la
uşa casei cu o ploscă de vin, unde începe a-i cinsti pe toţi nuntaşii,
zicând: „Bună dimineaţa, socru mare!... la care mulţumindu-le, mireasa
trece în tindă sau în casă înaintea celorlalţi nuntaşi unde calcă pe un
cojoc sau piele de oaie. Aceasta se face pentru ca tinerii să aibă noroc
la oi.(1).
După aceasta li se pune un frâu de cal pe cap însemnând a avea parte
de cai; în urmă o ia soacra în braţe şi o învârteşte împrejur (aceasta
dovedeşte că la caz de bătaie or putea-o dovedi pe noră). Asemenea şi
nora face încercarea cu soacră-sa.
După terminarea luptei soacra aduce un pahar cu miere, unde mireasa
ungând degetul arătător îi dă pe la buze, însemnând că cuvintele ei să fie
dulci ca mierea asupra norei sale. Tot astfel face şi soacra miresei. Din
mierea rămasă mireasa mai unge în formă de cruce pereţii casei (ca
semn de progres!, de bunăstare - n.n.).
Acum nuntaşii intră în casă şi se aşază la masă şi cinsteşte socrul,
soacra, de miri, apoi încep a mânca, bea şi la urmă lăutarii încep să cânte
Busuiocul cu următoarele cuvinte:
„Frunză verde busuioc
Ia poftiţi boieri la joc
Că destul de când mâncaţi
Ia puţin de mai jucaţi
Sarmalele le îndesaţi
Plachia o aşezaţi”
La moment se ridică scaunele, se începe dansul, înconjurându-se
masa de trei ori cu strigăte de hururăţie: iu, iu, iu. Apoi, ieşind afară toţi
nuntaşii se începe hora (Flăcăii şi fetele în acest timp aşteaptă afară
spre a juca).
Iarna, hora ţine până la ora 4 după amiază, iar vara până la ora 7. La
aceste ore mirele se lasă din horă şi luând o ploscă cu vin cinsteşte
flăcăii şi fetele, luându-şi ziua bună de la ei (căci de acum nu mai are a
face cu ei, intrând în rândul însurăţeilor).
Apoi, jucătorii se duc la casele lor; la fel şi nunii. Apoi socrii trimit
oamenii mai cu experienţă prin sat cu plosca plină cu vin, poftind
sătenii a veni la masa cea mare; Tot asemenea face şi nunul, invitânduşi amicii.
XVI. Masa cea mare de duminică seara
Pe la orele nouă iarna şi 11 vara, nunii cu amicii lor sosesc la socrii
cu escortă de flăcăi huhurând şi lăutarii cântându-le. Acolo sunt adunaţi
şi meseşii (mesenii) din partea socrilor. Se aşază la mese, iar cei care nu
mai au loc în casa socrului, unde este nunul cel mare, îi rânduieşte a se
duce în alte case ce sunt asemenea pregătite. Cei care au fost la Vedre
sâmbătă seara, trebuie neapărat să meargă şi la nuntă.
Apoi nunul aprinde lumânările de la cununie aşezându-le pe masă.
Nunul începe a chema pe socru, pe soacră şi dregători cinstindu-i cu
rachiu sau vin, tot aşa şi pe meseni.
De aici înainte se începe petrecerea, lăutarii cântă, mesenii mănâncă,
beau până la orele 2 (noaptea). Ultimul fel sunt fripturile.
XVII. Darul.
Nunul cel mare ordonă a se aduce o farfurie; pune în ea puţină sare,
o bucată de pâine şi apoi adună darurile, punând el întâi de la 4 la 10 lei
şi apoi ceilalţi meseni, după cum le dă mâna, de la 1 la 3 lei. Dacă însă
primesc colaci, atunci dau ceva mai mulţi (colacii la nun, la nună şi
rudele de aproape se compun din următoarele: pentru nun una cămasă şi
una pereche izmene de bumbac, doi colaci, două alămâi. puţin orez şi un
mic calup de săpun; pentru nună - una cămaşă sau un bariz şi tot doi
colaci sau pâine ca la nun. Iar mesenilor li se dau câte doi colaci, un
şervet, puţin orez şi două alămâi.

Când se dau darurile, se zice: „De la noi puţin, de la Dumnezeu mai
mult! Puţinul nostru Domnul să-l înmulţească”.
Banii adunaţi se numără de către nun şi se dau mirelui, după ce se
leagă într-o batistă curată, turnându-se şi puţin vin peste ei. Mirele după
aceasta se retrage, sărută mâna nunului.
În urma acestui obicei, îndată se aduce de către socri una cofă cu vin
şi una cană cu care începe a se cinsti de nun şi mesenii mănâncă şi
fripturile. Nuna nu pierde timpul şi împreună cu câteva femei mai tinere
se duc la mireasă, o iau şi o culcă într-o poiată sau căsoaie, după ce o
dezbracă până la goliciune, dându-i o altă cămaşă de îmbrăcat. Cât se
face această operaţiune, mirele lipseşte. Apoi vine şi el, însă numai după
ce se retrage nuna şi femeile, care se duc înapoi la masă, unde lăutarii
încep a cânta busuiocul, iar mesenii se scoală şi încep a juca până
aproape de ziuă, când încep a se împrăştia pe acasă.
Rachiul roş
Luni, pe la orele 10 dimineaţa, nuna cea mare cu câteva femei
scoală mireasa locul în care o culcase şi o aduc în casă, punând-o în
mijlocul casei pe un scaun, o piaptănă şi apoi o leagă la cap cu un bariz,
punându-i şi o parte din beteala în jurul legăturii. În urmă, mireasa cu un
pahar cu vin toarnă nunei pe mână. Se spală, iar pentru şters se dă un
prosop care rămâne al nunei. Tot astfel urmează şi nuna, dând de spălat
fine-sii, care sărutând mâna nunei o dăruieşte cu 50 de bani. Asemenea
şi toate asistentele-i donează câte doi-trei gologani (30 de bani).
După aceasta, nuna cu toate asistentele punându-se la masă, mai
întâi li se dă mâncare, pâine cu vin fiert, apoi li se aduc şi alte bucate. În
tot acest timp mesenii, lăutarii cântă, iar socrii cei mari rânduiesc doi
oameni spre a merge cu rachiul la socrii cei mici.
Pentru a se deosebi aceşti rachieri de ceilalţi nuntaşi, unuia din ei i se
leagă în jurul căciulii o parte din beteală şi o floare stacojie, iar celuilalt
i se dă un bariz pe care-l leagă cruciş la gât în forma unei genţi. Apoi
dând unuia o sticlă cu rachiu roşu, cam de vreo trei oca boit cu cărămiziu,
iar celuilalt o ploscă cu vin, se duc la socrii cei mici, unde intrând în
casă, zic tare: „Bună dimineaţa, socrilor mari!”.
După ce li se mulţumeşte, rachierii cinstesc socrii, aceştia îi pun la
masă îi pun la masă, aşteptând până să se adune rudele şi prietenii spre
a începe rachiul. În acest timp socrii cei mici fac pregătire pentru mai
multe persoane.
După ce se adună persoanele invitate, se aşază la mesele pregătite
astfel ca bărbaţii ocupă o singură masă, separată, cu nunul în frunte, iar
femeile cu nuna, o altă masă.
Încep din nou a cinsti racherii pe rude, dregători (stolnici) şi în
urmă pe meseni. Cu astă ocazie încep a mânca, a bea, iar la fripturi dau
daruri întocmai ca la masa cea mare.
După aceasta, sculându-se de la masă, încep a juca puţin la socri,
apoi se duc la cârciumă unde chefuiesc până la ziuă. Această regulă de
petrecere o face şi socrul cel mare la casa lui.
Banii adunaţi cu această ocazie atât de la socrul cel mic precum şi de
la socrul cel mare se dau iarăşi mirelui ca şi la masa cea mare.
XVIII Plăcintele
Marţi, pe la orele 4 după amiază socrii cei mari pregătesc câteva
tavale cu plăcinte. Invită din nou prietenii şi rudele şi cinstindu-se între
ei, mănâncă sarmale, plachie ş.a., apoi plăcinţele, după ce însă dau
darurile ca la masa cea mare şi rachiul roşu.
După aceasta se scoală de la masă, joacă puţin la socru, apoi se duc
la cârciumă, unde nunul cel mare, cinstindu-i, termină cu această ocazie
nunta, ducându-se fiecare la casele lor.
Notez că oricât de multă mâncare şi băutură este pregătită la aceste
nunţi ţărăneşti, dacă nu se vor duce şi la cârciumă li se pare că nu au
petrecut deloc. Când pleacă nunta (mesenii) la cârciumă zic: „Să mai
cunoască cineva că am însurat sau măritat”.
Notă:
1
Să fie asta o reminiscenţă a străvechii ocupaţii de oieri a locuitorilor
acestui sat?
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235 ani de la naşterea preotului cronicar gălăţean Nicolae Drăguş
La 6 decembrie 1776, s-a născut în localitatea Valea
Mărului, (fostă Puţeni) din judeţul Galaţi, unul dintre cei
mai de seamă fiii ai ei, viitorul preot şi cronicar Nicolae
Drăguş (Drŕgoş). În acea vreme continentul nostru traversa
ultimul pătrar al „Secolului luminilor”, mai ales regiunea
occidentală, şi a doua jumătate a veacului în care s-a deschis
problema alungării turcilor din teritoriile cucerite de ei.
Regimul fanariot cunoştea în Moldova şi Ţara
Românească cea de a doua etapă de evoluţie a sa (1768 1821). De când a văzut lumina zilei şi până în anul 1814 el
a fost martor ocular, aproape permanent al vieţii cotidiene
învolburate şi ale întâmplărilor de care au avut parte şi
locuitorii satului său, amplasat „pe una din principalele
ramificaţii ale drumului Iaşi – Galaţi”, unde alături de acesta
se va înfiinţa un târg, cunoscut cu denumirea de „Târgul
Puţeni” (1821).
Anii copilăriei şi ai tinereţii i-a petrecut într-o micro
zonă al cărei pământ străbun a fost călcat adeseori şi de
oştirile ţariste şi uneori zguduit de confruntările trupelor
ruso - otomane sau ale armatelor ruso – austro - turce între
anii 1768 - 1812. Mărturia incontestabilă a acestor
evenimente o demonstrează ridicarea unui monument în
memoria generalului rus Alexander Wasiliewitsh Gelhard,
care şi-a găsit sfârşitul, probabil în luptă, pe un trunchi
colinar al aşezării rurale respective, mărginite la sud de
confluenţa pârâului Geru (vest) cu pârâul
Găunoasa (est).
Denumirea localităţii natale de Puţeni este atestată
documentar din secolul al XV – lea. Apare pe Harta Moldovei
în timpul lui Dimitrie Cantemir, şi pe hărţile ruse utilizate în
campaniile militare conduse de generalul Aleksandr
Vasilievici Suvorov în anii 1768 – 1775 şi 1784 – 1792.
Copilul şi tânărul Nicolae Drăguş parcurge treptele
învăţământului organizat şi funcţional de atunci şi îşi
finalizează studiile corespunzătoare (teologic).
La 22 ianuarie 1807 se căsătoreşte cu Maria, fiica lui
Gheorghiţă Sava din Băleni, judeţul Covurlui. Din această
căsătorie au rezultat 5 copii, dintre care primii doi s-au
născut în Puţeni: Zoiţa (1809) şi Grigoraş (1813), iar ceilalţi
3 în oraşul de la Dunăre, Galaţi: Ecaterina (1816), Gheorghe
(1818) şi Enachi (1824).
În această aşezare rurală, cartagrafia din anul 1809
indică 4 biserici active: două cu hramul Sfinţii Voievozi, a
treia, cea cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae şi a patra, cu
hramul Naşterea Precistei.
Evidenţiindu-se ca preot studios, cu fapte deosebite şi
mare vrednicie în slujirea bisericească la prima din cele două
locaşuri cu hramul Sfinţii Voievozi din Puţeni (Valea Mărului)
de când este hirotonit preot în anul 1808 şi până în
octombrie 1814, este promovat şi i se aprobă transferul la

biserica Sfântul Spiridon din oraşul Galaţi (unde cu osârdie
va sluji până la sfârşitul vieţii, respectiv până în anul 1861).
Episcopul Meletie care se află la tronul Episcopiei
Romanului, îi distinge meritele importante ale preotului
Nicolae Drăguş şi „îl hiroteseşte iconom” la 10 octombrie
1837, înditruindu-i-se o poziţie de marcă între clericii
gălăţeni din prima parte a veacului al XIX - lea pentru
lucrarea duhovnicească şi îndeletnicirile cărturăreşti.
Despre înaltele calităţi demonstrate de iconomul cronicar Nicoale Drăguş cât a păstorit cu iscusinţă biserica
Sfântul Spiridon din Galaţi vreme de 47 de ani (1814 1861) în capitolul Preoţii deservenţi ai Monografiei acestui
Locaş (elaborată în 1931) se reliefează următoarele: „În
tot timpul acesta, s-a distins prin deosebit zel pentru
înfrumuseţarea ei şi pentru purtare exemplară. De aceea,
ajunsese Duhovnicul de predilecţie al orăşenilor. Atent la
tot ce văzuse şi auzise, îşi alcătuise o anume condică în
care îşi făcuse mai întâi genealogia lui, însemnând apoi,
diferitele împrejurări privitoare la ţară, oraş şi popor,
precum:
revoluţii,
războae,
semne
miraculoase, foamete... “
După opinia noastră Cronica preotului Nicolae Drăguş
poate deveni pentru un cercetător inimos, un izvor istoric
interesant şi provocator pentru studierea aprofundată a
evenimentelor, fenomenelor şi întâmplărilor consemnate,
în pofida faptului că sunt relatate într-o manieră simplă,
particulară şi cu o terminologie mai restrânsă. Aceasta
poartă amprenta nivelului de cultură a locuitorilor din Ţările
Române, aflate sub presiunea dominaţiei fanariote oprimante
şi a confruntării intereselor marilor puteri europene: Turcia,
Rusia, Monarhia habsburgică, etc. Cel mai important lucru
este că informaţiile şi faptele istorice inserate sunt veridice.
Chiar dacă dintre acestea, încorporează unele elemente
neconcordante, ele sunt uşor sesizabile indiferent de sursa
folosită de autor, şi de felul cum s-a respectat ordinea
lor cronologică.
Unii analişti sunt de părere că preotul Nicolae Drăşuş:
„se apropie foarte mult, prin stilul cronicii sale, de Dionisie
Eclesiarhul şi de dascălul Ioan Dobrescu“.
Că nu avem posibilitatea să analizăm manuscrisul
original, până în momentul de faţă, ar fi într-un fel explicabil.
Dar se mai naşte o întrebare: de ce n-a mai scris nimic în
postura de cronicar din ianuarie 1859 şi până în februarie
1861? Putem invoca unele motive sau răspunsuri cum ar
fi: inactivitate totală în ale scrisului; înrăutăţirea stării sale
de sănătate; piederea unelor eventuale notări făcute în acest
sens, ş.a.
(va urma)

Prof. Constantin Doca - Trincu
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La despărţirea de Vladimir Crivoi
(continuarea copertei 2)

cultivat caricatura de situaţie
folosindu-se uneori de texte
explicative, alteori lăsând să
vorbească numai imaginile.
Problemele României perioadei
postdecembriste, haosul anilor
de prea lungă tranziţie,
corupţia, injustiţia justiţiei,
drepturile omului, terorismul
internaţional, lupta împotriva
drogurilor şi a poluării mediului,
impostura, erotismul etc. sunt
abordate în compoziţii riguros
elaborate. Lucrările din ultima sa manifestare personală de la Tecuci, organizată
împreună cu pictorul Nicolae Einhorn, abordau o tematică, ce-i drept, cam
filozofică, cea a timpului, dar el a găsit numeroase situaţii comice favorabile
caricaturii. Ne-am întâlnit cu timpul omului privat de libertate, cu timpul care
se scurge creând panică, dezechilibru, încrâncenare sau mânie, cu timpul irosit
pe nimicuri, cu timpul distructiv al valorilor, fie ele edilitare, literare sau de altă
natură. În tablourile sale, personajele sunt creionate printr-un desen precis,
viguros, cu multe elemente de detaliu, într-o viziune vădit expresionistă. Sondajul
psihologic, evidenţierea principalelor trăsături de caracter ale acestora sunt
urmărite de Vladimir Crivoi cu acribia unui foarte bun cunoscător al oamenilor.
Adesea, verva sa imaginativă îl conduce la plăsmuiri şi asociaţii vizuale de-a
dreptul insolite. Metafora grafică şi simbolul sunt purtătoarele unor conotaţii
profunde. Lucrările reţin atenţia nu numai prin mesajul lor, ci şi prin excelenta
realizare plastică. Linia, punctul, haşurile de mare fineţe, petele din desenele
sale satirice sunt mânuite cu măiestria unui practician cu o foarte bogată
ex per ienţ ă .
Caricaturistul
utilizează în acelaşi
timp
în
mod
remarcabil linia
groasă nu numai în
trasarea contururilor,
ci şi în inter iorul
compoziţiilor, ceea ce
este mai dificil, mai
ales în redarea
detaliilor. În grafica
destinată expoziţiilor
şi saloanelor apelează
şi la culoare (tempera, acuarelă). Lucrările câştigă astfel în picturalitate
şi-n expresivitate.
Indiferent în ce tehnică şi-a realizat caricaturile şi desenele satirice, umorul
lui Vladimir Crivoi, inclusiv atunci când a alunecat într-un fel în absurd, este
inteligent, uneori spumos până la provocarea unor hohote de râs, alteori filozofic,
mergând spre profunzimea ideii şi încărcarea imaginii cu semnificaţii ce trebuie
descoperite şi pătrunse cu răbdare. Iată de ce opera sa, acum când creatorul
ei nu mai există, trebuie preţuită şi făcută în continuare cunoscută marelui
public. Se va găsi oare cineva care să i-o adune între coperţile unui album
de artă? (C. Stoica)
NR.118
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„Bună seara, domnule
Mallarmé!”
(continuarea de la p.20)
de pe marginea neantului spre clipa
eternă : De prin nămeţi ţesuţi divin /
în sânge şi-n de preţ suspin / lăuta
suie-n ,,mi” mirată / cu ,,sol major”
de altă dată / Eu nu mai sunt, cum mă
asculţi / de-o vreme multă înapoi / în
şoapta ceasului cu nunţi / Dio-ni-s
doi, şi-apoi cei mulţi (Dionis).
Imaginile abstracte devin concrete
când aplică formula : ,,ochiul raţiunii
ne urmareşte pururi deschis “.
Poemele lui Ioan Toderiţă denotă
o psihologie a gânditorului concret,
real, nu a unuia imaginar, ideal, visător,
într-o lume plină de contraste.
Parnasienii şi precursorii lor cultivă
poezia modernă în coordonate
antiromantice, vibrând sub un
program estetic, cuprins în formule
abstracte : ,,arta pentru artă“.
Mallarmé cultiva ,,nu atât valenţele
plastice ale poeziei, cât pe cele
muzicale”, care egalează absolutul cu
neantul şi neantul cu frumuseţea.
Şi, Ioan Toderiţă, încearcă o
poetică radical apofatică, produs de
revelaţia ca în oglindă a conştiinţei, a
adevărului ce se topeşte-n nimicul
absolutului…
În
acest
volum,Buna
seara,domnule Mallarme, Ioan
Toderiţă caută o ecuaţie care să
cuprindă poezia, imaginaţia, abstracţia
şi invenţia într-un limbaj poetic
esenţial, unde nimicul absoarbe
adevărul universal : ,,La ce, pornind
în număr, să număr doar atent ? /
invoc în deget urma acestei despletiri
/ ce-n noi se află- caer de gânduri şi
iubiri, / fiinţă-n vers molatec , în vals
de moarte lent. / Tu ce scorneşti
izbânda, cea veselă-n cuvânt / rostit
cu iambi şi strună de liră-nfiorată /
măsură a simţirii în cât ai fost odată
/ des-leagă în silabe arpegii ce-n om
sunt! “(Măsura)
Poetul Ioan Toderiţă pornind de
la o poetică a ,,emoţiilor reci, de pură
factură intelectuală “ realizează ,,o
poetică a fiinţei şi a neantului”,care
combină, prin intuiţie, idealul poetic
cu cel matematic.
AUREL M. BURICEA
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Lansare de carte la
Muzeul de Istorie Galaţi
Atmosferă destinsă, după cum se observă
şi din imaginile de mai sus, în ziua de marţi, 15
noiembrie 2011, orele 12.30, când, pe strada

Mr.Iancu Fotea nr.2, a fost lansată singura lucrare majoră
rămasă nepublicată din opera marelui pionier al
orientalisticii româneşti, Constantin Daniel. E vorba despre
„Misteriile lui Zalmoxis”, care a văzut lumina tiparului la
Editura Herald din Bucureşti. Manuscrisul, finalizat în anul
1985, cu doi ani înainte de moartea istoricului (pe 14 iunie
1987), avea să fie rătăcit, pentru ca să fie recuperat în
2010, sarcina ştiinţifică a îngrijirii acestei ediţii princeps
revenindu-i Muzeului de Istorie, prin persoana lui Ovidiu
Cristian Nedu (foto 2). Au prezentat cartea directorul
Muzeului de Istorie, Cristian Căldăraru şi, surpriză plăcută,
o fostă elevă a acestuia (să nu uităm că dl Căldăraru
este la bază profesor de istorie!), acum masterand în
istorie, Alina Daniela Bîzgă (f. 3, stânga şi 5), o îndrăgostită
iremediabil de lumea antică orientală. Lansarea a fost
însoţită şi de o prezentare de documente, manuscrise şi
cărţi care au aparţinut sau au fost scrise de Constantin
Daniel, pe care, altă situaţie amuzantă, unul dintre cei
prezenţi îl aştepta pentru autograf. (text şi foto:
a.g.secară)
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Principiile economiei vechitestamentare (II)
de Pr.Nicolae Sava
Nu sunt dese situaţiile când conştiinţa zisă „naţională” unea
acest popor obişnuit, să trăiască în clanuri familiale şi deci, numai
cu unitatea de tip familial. Regalitatea iudaică a încercat, pe
principii religioase şi prin insuflarea unui ideal naţional comun,
să corecteze această tendinţă în mai multe rânduri şi prin diferite
moduri. Există un caz particular când totuşi evreii îşi unesc
bogăţiile, însă nu în sensul dorit de Dumnezeu. Este vorba de
turnarea viţelului de aur, când Aaron le-a zis: „Scoateţi cerceii de
aur din urechile femeilor voastre, ale feciorilor voştri şi ale fetelor
voastre şi-i aduceţi la mine. Atunci tot poporul a scos cerceii cei
de aur din urechile alor săi şi i-a adus la Aaron. Luându-i din
mâinile lor, i-a turnat în tipar şi a făcut din ei un viţel turnat şi l-a
cioplit cu dalta. Iar ei au zis: Iată Israele, dumnezeul tău, care te-a
scos din ţara Egiptului!”1. În legătură cu acest aspect, Sfântul
Chiril al Alexandriei face o analiză duhovnicească şi spune: „Căci
în Egipt, se dădea închinare viţelului nu numai de către Egipteni,
ci şi de către cei îmboldiţi de răutatea lor”.2 Chiar dacă se observă
în acest episod că evreii cunoşteau o tehnică avansată de
prelucrare a metalelor preţioase, din punct de vedere spiritual,
aceasta nu le-a folosit la nimic pentru că ia îndepărtat de
Dumnezeu.
Un economist de astăzi poate interpreta în termeni actuali
evenimentul relatat mai sus. Este vorba de tentaţia
nedumnezeiască de-a lungul timpului de a-l confunda sau înlocui
voluntar pe Dumnezeul cel viu şi adevărat cu bogăţia iluzorie,
materială şi trecătoare. De unde această tentaţie într-un popor
condus de oarecare timp chiar de Dumnezeu, prin aleşii Lui? Se
observă că omul s-a simţit atras de ceea ce e vizibil, concret.
Consistenţa materială a bogăţiei l-a acaparat chiar şi atunci când
trăia într-un mediu pătruns de credinţa în Dumnezeu, iar
intervenţiile Lui erau vizibile în viaţa sa. Cert este că această
confuzie vrută sau nu, a fost fatală oricărui om sau popor atunci
când a apărut.
Revenind la tema acestui subcapitol, putem spune că
principiile economice vechitestamentare au la bază un
management rudimentar de tip familial, fiecare conducător de
familie fiind de fapt şi economistul care se îngrijeşte de întreţinerea
şi prosperitatea sa. În cazurile când aceşti conducători sunt
racordaţi la Dumnezeu, economia lor familială sporeşte cu o
uimitoare rapiditate. Se înmulţesc animalele, bogăţiile materiale şi
în cele din urmă familia care le întreţine.
Principalele mijloace de producţie ţin de sfera ocupaţiilor
agrare şi meşteşugăreşti. Evreii erau buni agricultori, păstori,
lucrători ai metalelor şi chiar orfevrieri. Munca este ridicată la
rang de principiu al societăţii evreieşti, la care este obligat să
participe fiecare membru. Munca este împărţită, fiind diferit
distribuită între bărbaţi şi femei. Economia internă, casnică aparţine
femeilor, iar cea „din afară” bărbaţilor. Având în vedere Pildele
lui Solomon, în care abundă reflecţiile referitoare la rolul
chivernisitor al femeii, se poate spune că femeia, în propria familie
era văzută ca o „economistă” a casei: „Femeile înţelepte zidesc
casa, iar cele nebune o dărâmă”3.
De economia vechitestamentară, responsabilă în bună parte
este şi geografia Ţării Sfinte. Porţiunea propiu-zisă de pământ a
Ţării Sfinte „cuprinde o arie relativ restrânsă, el constituind un
coridor destul de strâmt între deşertul siro-arabic şi mare”4.
„Pământul Făgăduinţei” unde curge lapte şi miere, nu se referea

la dimensiunea materială a existenţei - care era una destul de
anevoiosă - ci la făgăduinţa că acolo se va naşte Mântuitorul
Iisus Hristos. Datorită zonelor deşertice şi muntoase, cu
oaze şi lacuri, văi şi câmpii, în Ţara Sfântă s-a menţitut o
economie axată pe creşterea animalelor şi comerţ. Existau şi
plantaţii de măslini, dar acestea destul de reduse, comparativ
cu restul ocupaţiilor. „Doar în apropierea Ierihonului se
întâlneşte o vegetaţie mai bogată, în care abundă plantaţiile
de mango, bananieri, palmieri şi mai ales rodii şi curmali”5.
Evreii se gospodăreau după principiile stabilite de
Moise, care aduceau un plus de spiritualizare acestor cutume
pe care le îndeplineau zilnic. Oamenii care nu aveau atribuţii
religioase se ocupau cu buna organizare a comunităţii sau
cu economia ei, iar preoţii şi leviţii erau rânduiţi să slujească
numai la altarul de jertfă închinat lui Dumnezeu. Veniturile şi
slujbele preoţilor şi leviţilor se bucurau de un regim special,
datorită lucrărilor lor spirituale în scopul curăţirii şi sfinţirii
poporului6. Economia se manifesta şi în această sferă a
vieţii poporului ales, deoarece ordinea şi separarea
atribuţiilor membrilor lor trebuia păstrată cu stricteţe. Din
nepăsare sau mândrie, cei ce nu respectau prevederile
acestei organizări, arogându-şi lucrări proprii preoţilor, de
exemplu, sfârşeau de multe ori prin moarte năpraznică. Din
acest motiv, buna rânduială trebuia să domnească în cadrul
poporului ales, pentru evitarea accidentelor nedorite7.
O bună economie nu se poate realiza decât cu buni
cosilieri, oameni cinstiţi, cu conştiinţa că lucrând pentru
oameni slujesc de fapt Domnului. Iosif în Egipt a avut nevoie
de oameni de încredere pentru a administra cu succes
bogăţiile ţării pentru anii de foame ce aveau să vină: „Să
poruncească dar Faraon să pună supraveghetori peste ţară,
ca să adune în cei şapte ani de belşug a cincea parte din
toate roadele pământului Egiptului”8.
Moise la rândul său este sfătuit de socrul său să-şi
aleagă de asemenea oameni de încredere în vederea
conducerii poporului şi bunei administrări a bunurilor lui:
„E grea pentru tine sarcina aceasta şi nu o vei putea împlini
singur. (...) Iar mai departe alege-ţi din tot poporul oameni
drepţi şi cu frica lui Dumnezeu; oameni drepţi, care urăsc
lăcomia, şi-i pune căpetenii peste mii, căpetenii peste sute,
căpetenii peste cincizeci, căpetenii peste zeci. (...) De vei
face lucrul acesta şi te va întări Dumnezeu cu porunci, vei
putea să faci faţă, şi tot poporul acesta va ajunge cu pace la
locul său”9.
Recomandarea de a avea buni administratori are în
vedere calitatea actului administrativ, bazat pe competenţă
şi corectitudine. Frica de Dumnezeu, ca începătoare a
înţelepciunii este una din cugetările la care ar trebui să
mediteze cel ce administrează diferite valori, în acest caz,
materiale. În Vechiul Testament nu erau suficiente doar
abilităţile economice, ci trebuiau desăvârşite prin raportarea
la Dumnezeu.
Comerţul10 nu este prezentat în Vechiul Testament ca o
îndeletnicire specifică a evreilor, ci mai curând a celorlalte
popoare cu care aveau tangenţă şi care se învecinau precum
canaaneii şi filistenii. Chiar numele de Canaan are sensul de
„negustor”, „comenciant”11. După opinia părintelui profesor
Petre Semen, „(...) până în timpul regelui Solomon, israeliţii
n-au prea cunoscut această îndeletnicire pe scară largă, ci
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GÂNDURI LA LANSAREA UNEI CĂRŢI DE
SUFLET1
Pr. Eugen Drăgoi
Cine nu se bucură atunci când este invitat la o serată
literară? Mi-a făcut plăcere să răspund amabilei invitaţii a dnei
Lidia Popiţa Stoicescu de a mă alătura celor care doresc să-i fie
aproape la lansarea cărţii de poezie Dacă n-ar fi culorile.
Lectura cărţii mi-a produs o mare mângâiere; mi-a
îndepărtat, pentru un răstimp, toată zgura acumulărilor
cotidiene. Din bucuria acestei lecturi însemnez aici câteva
gânduri inspirate din preafrumoasele versuri, pure şi profunde,
care acoperă de o manieră suavă şi tentantă paginile cărţii.
De la început m-am întrebat: de ce şi-o fi intitulat autoarea
astfel elegantul volum? Am căutat un răspuns matematic.
M-am înşelat însă: doar vreo 20 de poezii din cele 67 ale cărţii
pomenesc o culoare sau fac trimitere la nuanţe de culori. Atunci
am recitit cu mai mare atenţie poezia Culori (p. 28), reprodusă
şi pe coperta a IV-a. Şi am înţeles: culorile în poeziile Lidiei
Stoicescu se refuză retinei imanente; sunt dincolo de văz.
Culoarea se exprimă ca ax existenţial, ca reglare a fiinţării, ca
marcare a diversităţii creaţiei.
Cheia celor mai multe din poemele autoarei este
transcendenţa. Multe din versuri anunţă profetic scriitoarea
de literatură creştină de mai târziu.
Deşi, ca făptură, autoarea este prea puţin înaltă, delicată,
smerită, mi se pare a fi un munte de metafore; acestea se
rostogolesc pe pantele abrubte, se rănesc de ascuţişurile
stâncilor, se încarcă de frunzişul copacilor semeţi şi ajung la
poale; aici le aşteaptă poeta. Le tămăduieşte rănile, le
primeneşte veşmântul şi le încurajează: Nu vă temeţi, le spune,
vă ridic eu din nou, ba chiar mai sus, şi mai frumoase, pe cele
mai înalte piscuri ale versului!
Am senzaţia că unele poezii au fost scrise la poalele
Acropolei din Atena, la umbra Partenonului. Altele sunt rodul
adăstărilor pe plajele mărilor care scaldă bătrâna Eladă, şi ale
bântuirii locatarilor Muntelui Olymp.
Una dintre constantele poeziei Lidiei Stoicescu este
ciclicitatea. Citiţi, bunăoară, poezia Ora (p. 65) şi veţi remarca
metamorfoza curgerii timpului ca o transubstanţiere panteistă
a lui Cronos. În aceeaşi idee, trebuie să recunosc: poeta are
curaj! Negociază extramundan cu Dumnezeu, şi,
culmea, câştigă!
Dacă va fi să mor,
Doamne,
Te rog,
Nici primăvara, nici toamna să nu! (Opţiune, p. 69). De
ce? Pentru împlinirea unui ciclu existenţial, care-i hărăzit de
pronia divină. Cum să nu cedeze Dumnezeu!
Noţiunile cu care operează poeta nu au încărcătura
semantică de dicţionar. Ele transcend sensurile ca să se
convertească în idei meditative. Exemplu: Adolescenţă, sublimă
demenţă! (Juvenilă, p. 68).
Eu, în tinereţe, am avut o mare dragoste: muzica. S-au
impregnat în mine ritmul, cadenţa. Le caut şi în poezie. La Lidia
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Stoicescu
există rimă, în
foarte multe poezii; la multe însă
nu după tiparele clasice. Exemplu:
poezia Pastel (p. 88). Ca şi cum teai urca în primul vagon al unui tren, unde declami primul vers,
apoi traversezi celelalte vagoane ale garniturii şi la ultimul vagon
descarci ultimul vers, care-i în deplină cadenţă cu cel din primul
vagon. Între timp însă, trenul a parcurs mii de km, fără să-ţi dai
seama; tu erai preocupat să ajungi la împlinrea rimei.
Alte versuri au o remarcabilă şi încântătoare muzicalitate.
Poate vor deveni romanţe, poate lieduri. Parte din poezii sunt
scrise parcă după cadenţele
vechilor ehuri bizantine,
ascunzând o muzicalitate
cadenţială antică. Bunăoară
poezia Nelinişte (p. 31)
corespunde glasului IV bizantin,
plagal, iar Migraţie (p. 100)
ehului I bizantin.
Este preferabil ca volumul să
fie lecturat şi să nu abuzăm de
erminii subiective ori voit
encomiastice. De aceea, închei
aceste gânduri, care nu au intenţia
de a recenza volumul,
mărturisndu-mi entuziasmul când
am descoperit poezia Sinceritate
foto 1
(p. 58), pe care am învăţat-o
repede pe de rost. Aceasta-i o altă
calitate a poeziei Lidiei Stoicescu:
se învaţă repede şi nu se uită!
Spune, care din noi,
La judecata de-Apoi,
Va putea spune senin:
- Eu am iubit mai puţin!?
…Spune,
care din noi
va muri
pentru doi…?
Ce erminie ar fi mai potrivită pentru această superbă şi
profundă creaţie poetică? Este aici marea interogaţie
escatologică; o anagogie brodată pe virtutea cea mai mare
dragostea, din care se naşte jertfa. Cele două salvează lumea.
Cheia înţelesului constă în interogaţia apriorică Judecăţii de
Apoi.
Poeta Lidia Popiţa Stoicescu merită din plin felicitări pentru
minunatul buchet de încântătoare versuri. Să-i ajute Dumnezeu
să ne mai facă părtaşi la astfel de „liturghii culturale”.
LIDIA POPIŢA STOICESCU, Dacă n-ar fi culorile,
Editura SemnE, Bucureşti, 2011, 188 p.
NR.118
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Principiile economiei vechitestamentare (urmare de la p.37)
numai ocazional. De aceea nici nu se poate vorbi de un comerţ organizat, cu toate
că unităţile de măsură se cunosc cu mult înainte de Moise chiar”12. Evreii importau
produse nu doar de la ţările vecine, ci şi din altele mai îndepărtate, cum ar fi Tarsisul13
sau India.
În timpul lui Solomon (970 - 930), fiul lui David, regatul israelitean „se impune
în rândul celorlalte state ale vremii ca o considerabilă forţă economică prin aceea că
deţinea controlul asupra principalelor drumuri comerciale ce uneau Asia cu Africa
şi Mesopotamia cu Egiptul”14. În timpul său comerţul este organizat la nivel de
regat, ceea ce arată că şi economia ţării era una înfloritoare. Trebuie menţionat că
această activitate, cu toată importanţa sa pentru întreţinerea vieţii15, nu era o
preocupare a evreilor, care să prevaleze faţă de latura spirituală a vieţii. Fiind
conduşi în spiritul Legii lui Moise, ştiau că în altă parte trebuie căutată adevărata
bogăţie şi bunăstare. Comerţul era un mijloc de întreţinere materială, în vederea
întreţinerii spirituale. Din acest motiv, merită remarcată această atitudine a evreilor
credincioşi faţă de câştig, pe care nu-l substituiau niciodată lui Dumnezeu şi lucrurilor
spirituale.
Dacă era firesc să-ţi câştigi existenţa din comerţul obişnuit cu legume sau
animale, inedit este în schimb comerţul cu oameni, întâlnit în societatea sclavagistă
dinainte de Hristos.
În Vechiul Testament întâlnim pentru prima oară o asemenea atestare cu prilejul
vinderii lui Iosif de către fraţii lui unor negustori care l-au dus apoi în Egipt16. Nu
doar comerţul cu oameni este în stare să ne producă uimire când vorbim de o
societate teocratică, ci şi jertfele umane, înscrise de această dată în altă „economie”
- a dreptului vechitestar care prevedea uciderea oamenilor pentru un anumit gen de
infracţiuni. „Se spune că blestemul rostit şi executat împotriva locuitorilor din Canaan,
în fond, este sacrificul omenesc sau mai exact juruinţe de jertfe omeneşti, cu care
credeau că se aduce cult lui Iahve; deci şi evreii, ca şi alte popoare antice,ar fi
practicat aducerea de jertfe oemneşti”17.
Deşi vândut într-o ţară străină, cu alte obiceiuri religioase, mult diferite faţă de
cele ale evreilor, Iosif ajunge un administrator inegalabil, lăudat atât de conaţionali,
cât mai ales de străinii în mijlocul cărora a activat.
Menţiunea aceasta este unică în Vechiul Testament, şi ne învaţă că au existat
erori de comportament chiar şi în cadrul unui popor numit „al lui Dumneezu”, şi că
sensul consemnării lor este de a se delimita de ele.
Note:
1
Ieş 32, 2-4. Mai departe urmează actul „anti - sărbătorii” închiante acelui dumnezeu: „Văzând
aceasta, Aaron a zidit înaintea lui un jetfelnic; şi a strigat Aaron şi a zis: „Mâine este sărbătoarea
Domnului!”. A doua zi s-au sculat ei de dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de pace; apoi a
şezut poporul de a mâncat şi a băut şi pe urmă s-a sculat şi a jucat”. Cf. Ieş 32, 5.6.
2
Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri II, GLAFIRE,op. cit., p. 363.
3
Pilde 14, 1.
4
Conf. Dr. Pr. Petre SEMEN, Arheologia biblică, op. cit., p. 35.
5
Ibidem, p. 41.
6
Numeri 18, 1-5.
7
„Leviţii să păzească cele rânduite de tine şi să facă slujbă la cort, dar să nu se apropie de
lucrurile locaşului sfânt şi de jertfelnic, ca să nu moară şi ei şi voi”, cf. Num 18, 3.
8
Fac 41, 34.
9
Ieş 18, 18 – 23.
10
Despre comerţul din timpul lui Solomon, a se vedea observaţiile din Archaelogy and the Old
Testament, Princeton, 1958, op. cit., p. 24 sq.
11
Conf. Dr. Pr. Petre SEMEN, Arheologia biblică, op. cit., p. 53.
12
Ibidem, p. 72.
13
*** STUDIUL VECHULUI TESTAMENT (Pentru facultăţile de Teologie), Ed. a III-a
îngijită de Pr. Conf. Dr. Ioan Chirilă, Editura Renaşterea Cluj-Napoca, 2003, p. 176.
14
Ibidem, p. 59.
15
„Israeliţii devin însă comercianţi consacraţi abia după întoarcerea din robie, când au realizat
că astfel se poate câştiga mai uşor şi mai bine. Comerţul devine de acum o preocupare permanentă
şi mai importantă chiar decât agricultura”, cf. P. Semen, Arheologia biblică, op. cit.,p. 73.
16
„Iar când au trecut negustorii Madianiţi pe acolo, fraţii au tras şi au scos pe Iosif din puţ şi
l-au vândut pe el Ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi. Şi aceştia au dus pe Iosif în Egipt”, cf. Fac 37,
28 .
17
*** STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT, op. cit. Cluj, 2003, p. 146
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Cultura ca putere
(continuarea de la p.9)
de referinţă în literatură, şi nu
numai, după criterii preponderent
estetice dar şi cu nuanţe impuse de
noul context social şi politic. O astfel
de „bătălie” cu un duşman anemiat de
istorie şi fără vreun atribut de putere e
una similară cu victoria obţinută prin
neprezentarea adversarului. Bătălia
s-a declanşat şi s-a finalizat cu
rezultatul scontat iniţial, ceea ce o
plasează în categoria victoriilor „a la
Pirus”, adică fără vreo urmă de glorie
şi fără vreun efect imediat la nivelul
stării culturii.
Postmodernitatea a adus cu sine
disoluţia puterilor tradiţionale, ale căror
prerogative sunt astăzi preponderent
simbolice. Atotputernicia politicului, în
spatele căruia se ascund interese
economico-financiare enorme, pune în
discuţie echilibrul iluzoriu obţinut prin
confruntarea puterilor. Politicul are însă
nevoie de un adversar pe măsura sa,
altfel existenţa lui se preconizează,
balanţa confruntării rămâne înclinată
veşnic într-o parte, talerul gol neputând
fi ocupat decât de o forţă cu substanţă
şi impetuozitate valorică. Cultura are
atributele forţei de opoziţie, căci toate
datele ei se opun politicului, tot ce e
precar într-o parte e substanţial în
cealaltă, şi invers. Fără opozant,
politicul riscă să ducă lumea într-o
fundătură mai periculoasă şi mai fără
ieşire decât actuala criză ce pare a se
permanentiza. În bătălia cu puterea
politică, avantajele culturii nu sunt
cantitative, ci doar calitative. Cea dintâi
fascinează, dar cea din urmă
entuziasmează, din confundarea
fascinaţiei cu entuziasmul putând
rezulta un triumf al celui din urmă. Poate
că acest triumf e un deziderat, dar
oricum ne-am poziţiona, nu putem
rămâne indiferent la dezechilibrul
existent, altă soluţie decât cea culturală
neexistând deocamdată.
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…the winner takes nothing
„Teatrul de păpuşi pentru adulţi are o istorie de vreo 2000 şi ceva
de ani”
„Păpuşa are un mod al ei de a se mişca”
Cum la sfârşitul lunii octombrie începutul lui noiembrie la Teatrul
Dramatic „Fani Tardini” s-a desfăşurat
Festivalul Internaţional de Animaţie
„Gulliver”, organizat de Teatrul de păpuşi
„Gulliver” din Galaţi, în prima zi de Festival
am luat interviu unuia dintre cei mai
cunoscuţi regizori de teatru de păpuşi din
România, Cristian Peppino. Discuţia a
pornit de la teatrul de animaţie pentru
adulţi, întrucât, nu-i aşa?, nu mulţi ştiu că
teatrul de păpuşi nu este dedicat
numai copiilor.
Reporter: Există o prejudecată a
publicului român privind teatrul de
animaţie, considerând că acesta este dedicat
numai copiilor, nu şi adulţilor?

recent, „Candid” după Voltaire, pe care
l-am făcut eu împreună cu excelenta echipă
de la Ţăndărică - l-am făcut acum vreo doi
ani, cred, sau trei - şi „Play Faust”. Acum,
în ultimii cinci ani, sunt cinci piese care
sunt pentru adulţi.
R.: Aţi spus că aveţi contract cu
„Ţăndărică”, mai aveţi contract şi cu
alte teatre?
C.P.: Cu Craiova, şi la Galaţi am lucrat
foarte multe spectacole, la Ploieşti, la
Constanţa. Anul trecut am făcut la secţia
germană de la Teatrul Naţional „Radu
Stanca” din Sibiu un spectacol pentru copii.
Am lucrat în zeci de teatre.
R.: Din câte ştiu aţi luat un
premiu pentru „Candid”…
C.P.: Am luat multe premii pentru
„Candid”. Am luat şi aici Marele Premiu,
am luat la Festivalul de la Praga premiul de
regie şi aici la Festivalul „Gulliver” premiul
de scenografie, premii de interpretare două, premiul de regie şi premiul pentru cel mai bun spectacol,
acum vreo doi ani sau trei.
R.: Cât de cunoscut este teatrul românesc de animaţie în
străinătate?
C.P.: Păi este destul de cunoscut, noi tot mergem la Festivaluri
afară. Şi anul trecut, de pildă, am fost la Shanghai cu teatrul din
Craiova, nu eu personal, un spectacol pus de mine şi de Cristina
Peppino, scenograf. Cu „Pinocchio” pus la Craiova au luat la
Festivalul „Magnolia de aur” premiu pentru cel mai bun spectacol,
premiu de regie şi un premiu de interpretare.
R.: Ce proiecte de viitor aveţi în legătură cu teatrul de
animaţie pentu adulţi?
C.P.: Am şi pentru copii şi pentru adulţi. Avem, sănătate să
fie, avem invitaţii la mai multe teatre de păpuşi din ţară şi… dar sunt
superstiţios, nu prea povestesc despre proiecte, întâi să le facem.
R.: Aţi simţit vreodată că păpuşile prind viaţă la propriu?
Asta pornind şi de la spectacolul lui Philippe Genty cu păpuşa
clovn care conştientizează că este mânuită şi preferă să rupă
corzile, să se elibereze, chiar dacă asta înseamnă moarte.
C.P.: Da, e un număr foarte frumos. Da. Au mai făcut aşa ceva
şi un teatru din Olanda, teatrul Triangle, un număr asemănător: acolo
marioneta chiar îşi taie toate firele şi în momentul în care îşi taie
ultimul fir moare marionetistul. (zâmbeşte) Foarte frumos era făcut.
R.: Deci aţi simţit vreodată că păpuşa devine
independentă?
C.P.: Da, păpuşa are un mod al ei de a se mişca, de a acţioana,
şi trebuie să urmezi modul ei firesc de a se mişca, din construcţia ei.
R.: Deci şi păpuşa mânuieşte marionetistul.
C.P.: Da, cam aşa. Deci un păpuşar bun observă mişcările pe
care le face păpuşa în mod aleatoriu, de la sine, şi atunci merge pe
aceste particularităţi ale ei. Gordon Craig a vrut să facă propriul său
teatru de marionete şi a studiat arta marionetei cu un maestru italian.
Maestrul italian îi spunea: „ştii care e problema ta? Că tu nu laşi
păpuşa să se mişte (râde). E cam ceea ce spun şi eu, ea are un anumit
mod de a reacţiona şi de a se mişca şi trebuie să fii atent şi să
construieşti pe ceea ce poate ea să facă.

Interviu cu
Cristian Peppino

Cristian Peppino: Persoanele care
cunosc cultura acestui popor, istoria culturală a ţării noastre ştiu că
există de foarte multă vreme teatru de păpuşi pentru adulţi. Dar,
toată lumea asociază păpuşile cu copilăria, aşa că majoritatea pornesc
de legătura aceasta care se face între cuvântul păpuşă şi păpuşa de
jucărie. Şi nu e o jucărie. Nici teatrul de păpuşi pentru copii nu e o
jucărie, nu e simplu, este o artă ca toate celelalte, atunci când iese
bine, bineînţeles. Spectacolele pentru adulţi, cu păpuşi, s-au făcut,
de la prima menţiune, din secolul lui Pericle - există la greci un
păpuşar Poteinos care juca parodii după piesele lui Euripide, imediat
ce acestea erau prezentate. Teatrul de păpuşi pentru adulţi are o
istorie de vreo 2000 şi ceva de ani. Cel pentru copii a început să fie
practicat abia către sfârşitul secolului al XIX-lea. Dar majoritatea
nu ştiu treaba asta şi mereu sunt întrebat aşa cu uimire: „Da’ cum?
Da’ n-am ştiut (a început să râdă) că se face aşa ceva”. Şi la noi s-au
făcut, au făcut Cătălina Buzoianu, Silviu Purcărete, mulţi regizori
importanţi au făcut spectacole pentru adulţi şi succesele pe care le
are teatrul de păpuşi românesc în străinătate se datorează de multe
ori acestor spectacole pentru adulţi, pentru că sunt festivaluri foarte
multe pentru adulţi în străinătate. La noi sunt mai puţine spectacole,
poate şi din cauza asta, că nu e o practică aşa ca în Belgia, ca în sudul
Italiei, în Sicilia, de exemplu, sau în Japonia, unde se joacă teatru
Bunraku, care e un teatru exclusiv pentru adulţi, nu are nicio legătură
cu publicul de copii. Dar noi lucrăm şi pentru copii, pentru că până
la urmă, în România, ei sunt baza publicului şi mă bucur că au
success şi cele pentru adulţi.
R.: Deci există spectacole pentru adulţi, oamenii ştiu
şi vin?
C.P.: Sunt. Vine tineretul şi asta mă bucură foarte mult.
R.: Vin, în speţă, mai mult tineri sau mai mult adulţi?
C.P.: Vin studenţi, elevi de liceu, care află din „7 seri” - care
semnalează toate evenimentele culturale din Bucureşti, notează cu
un număr de steluţe cât e de bun spectacolul fac şi o cronică - şi
copiii, elevii de liceu şi studenţii am observat că se orientează după
această revistă şi vin în număr mare.
R:În momentul acesta câte spectacole pentru adulţi aveţi
în repertoriu?
C.P.: La Teatrul Ţăndărică eu nu sunt angajat, lucrez pe
contract, dar Teatrul Ţăndărică are un proiect şi există spectacole:
„Faust”, în regia lui Gabriel Apostol şi a lui Ionuţ Brancu, un spectacol
de Alexander Hausvater, Galaxia Svejk, care s-a pus în scenă relativ
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Cronici culturale gălăţene

Identităţi de „grafică şi pictură”
Sâmbătă, 19 noiembrie 2011,
orele 18.00, Galeria de Artă „Nicolae
Mantu” din Galaţi a fost gazda
expoziţiei de grafică şi pictură intitulată
„Identităţi”. Autorii, Tudor Meiloiu
(grafică) şi Constantin Bichescu
(pictură, ambii în dreapta imaginii) au
fost întâmpinaţi la Galaţi de
a c a d e m i c i a n u l
Ioan T. Lazăr (al doilea din stânga) şi
Corneliu Antoniu, preşedintele Filialei
Sud Est a USR.
Autorii, într-un duet vizual
aproape perfect, se completează
plimbându-ne de la „simbolurile sacre
ale începutului” (fără culoare, dar
având „rigoare şi perfecţiune” după
spusele criticului) până la „lumea
idilică, plăcută, cu tot felul de culori şi
nuanţe primitoare”.
„Identităţi” a fost o invitaţie la
meditaţie şi la curajul de a căuta
propria lume. (f.z.)

Luni, 14 noiembrie 2011, la Sala cu Pian a Centrului
Cultural a fost lansată o nouă carte apărută la Editura
instituţiei: „Coffin Blues”, carte de poeme scrise de Stela
Iorga. Autoarea şi volumul au fost prezentaţi de către
criticul Viorel Ştefănescu şi scriitorii a.g.secară şi Andrei
Velea. a.g.secară a comentat, la un moment dat, cam aşa:
„Într-unfel, Stzela Iorga este în această acrte, în unele
poeme, demnă de a fi un personaj al lui Edgar Allan Poe.
Referinţa este, evident, la „The Premature Burial”... Şi
chiar scrie autoarea despre cum este să fii îngropat de viu,
ca şi sensibilitate, în nebunia lumii: scriind mă refac eu din
morminţi/ cu moartea pre moarte călcând/ şi
agăţându-mă de cruce... (Marc Sebastian; foto: N.Onofrei)
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DICŢIONAR - Artişti plastici gălăţeni (56)
42

HULTOANĂ, Ion - pictor. S-a născut la
27 februarie 1939, în comuna Ţepu, judeţul
Galaţi. Absolvent al Şcolii Militare de
Radiolocaţie Braşov (1959-1963), al Facultăţii
de Electronică, Universitatea Politehnică
Bucureşti (1981-1986) şi al Şcolii Populare de
Artă din Bucureşti, clasa profesorului Nicolae
G. Iorga (1982-1985). Membru al Asociaţiei
Artiştilor Plastici din Bucureşti, membru al
Cenaclului de Arte Plastice „I. D. Negulici” din
Câmpulung Muscel, membru al Cenaclului de
Pictură al Ligii Navale Române, Filiala Bucureşti.
Expoziţii personale: Sala Hermes, Bucureşti
(1982, 1987,1988, 1989); Sala Dalles, Bucureşti
(1988, 1989, 1990); Sala GAST, Bucureşti (1990,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997); Sala
Anonimus, Bucureşti (1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003); Sala Republicii, Chişinău (1994,
1998); Palatul Cercului Militar Naţional,
Bucureşti (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2010); Casa Armatei, Constanţa (1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001); Portland, S.U.A., Galeria E.M. 5, Biserica Baptistă
(2002); Senatul României, Bucureşti (1998,2002); Teatrul Foarte
Mic, Bucureşti (2003, 2004); Hotel Princeps, Mangalia (2004); Hotel
Scoica, Jupiter (2003); Hotel Sky Gate, Bucureşti (2005); Biblşioteca
Didactică, Bucureşti (2005). Participări la expoziţii de grup:
Tulcea (2007), Sulina (2007), Câmpulung Muscel (2008),
Popovo, Bulgaria (2008); toate Expoziţiile-Concurs de
Marină „Dimitrie Ştiubei”, organizate de Liga Navalăî
Română şi Asociaţia Artiştilor Plastici Bucureşti; toate
Saloanele de Artă organizate de A.A.P. Bucureşti.
Participări la saloane Internaţionale: Timişoara, Catedrala
Ortodoxă (2006), Bucureşti, Institutul revoluţiei Române
(2006), Sibiu, Facultatea de Litere (2007). Participări la
Tabere de creaţie: Mangalia (2003, 2004, 2005); Târgu Jiu
(2004, 2005); Curtea de Argeş (2005, 2006); Sieu,
Maramureş (2007); Umor, Suceava (2007); Câmpulung
Muscel (2005, 2006, 2007, 2008); Tulcea (2007); Sulina
(2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008); Cardon
(2008); Bughea de Sus (2004, 2006, 2008). Are lucrări în
colecţii de stat şi particulare din România, Australia,
Austria, Belgia, canada, Franţa, Germania, Italia, Liban,
Olanda, Singapore, Spania, Suedia, S.U.A., Turcia.

Peisagist redutabil, manifestând un
adevărat cult pentru frumuseţile naturii,
Ion Hultoană a abordat în creaţia sa cu aceeaşi
pasiune şi celelalte genuri ale picturii:
portretul, nudul, natura statică, florile,
compoziţia. În pânzele sale, peisajul românesc
este surprins în rotirea ciclică a anotimpurilor,
el trăieşte în toată plenitudinea diversităţii şi
strălucirii sale, transmiţând privitorului un
sentiment de adâncă chietudine. Fie că sunt
din Delta Dunării, de la Marea Neagră, din
zonele de câmpie, de deal sau de munte, fie că
reprezintă crânguri, luminişuri de pădure,
cascade, pomi înfloriţi, aspecte rurale şi
urbane, gospodării ţărăneşti, case etc.,
peisajele din pictura sa fac să vibreze sufletul,
reconfortează, îndeamnă la cunoaşterea şi
preţuirea frumuseţilor naturale sau durate de
mâna omului ale unei ţări binecuvântate de
Dumnezeu. „Ion Hultoană, notează criticul de artă Alexandru Cebuc,
pictează în tonuri puternice, calde, strălucitoare, în culori vii, intense,
pline de rezonanţă, el este un pictor de atmosferă lirică şi personală,
care caută să redea transparentul, diafanul, sufletul colorat al naturii.
În opera sa întâlnim amploarea priveliştilor româneşti, căldura soarelui
de primăvară şi verdeaţă abundentă, tristeţea toamnei, picturalitatea

Explozie lirică

unui sat din Deltă sau de aiurea, pitorescul uni râu ce
şerpuieşte lin sau zgomotos, farmecul cerurilor albastre de
o calitate coloristică rară”. Regretatul pictor militar Ion
Ţarălungă, şi el născut la Tecuci, arăta că „obligat să trăiască
o bună bucată de vreme în nesfârşitele întinderi de apă şi
stuf pe graniţa de la Marea cea Mare, Ion Hultoană a
descoperit picturalitatea acestor locuri subliniată de
omenescul modestelor aşezări umane”.
Ca pictor al omului, artistul se dovedeşte a fi un fin
observator, un bun pătrunzător al psihologiei umane, astfel
că personajele din portretele şi compoziţiile sale dezvăluie
trăsături care le individualizează şi le pun în lumină caracterul
şi personalitatea.
Bibl.: Alexandru Cebuc şi Negoiţă Lăptoiu,
Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. VI,
Editura Arc 2000 Bucureşti, 2009.

Corneliu Stoica
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Morphochroma
Nicolae Cărbunaru: Culori de apă

Ligia Macovei, Portretul unei cântăreţe

Sub genericul „Culori de apă”, pictorul Nicolae
Cărbunaru a reunit în expoziţia
sa personală, găzduită de
Galeriile de Artă „Nicolae
Mantu”, un număr de 54 de
lucrări realizate în acuarelă,
guaşă, tempera şi acrilice. Sunt
tablouri create în ultimii ani,
reprezentând peisaje, portrete,
flori şi compoziţii animaliere.
Predomină peisajul, gen în care
artistul s-a dovedit de-a lungul
anilor un virtuoz, cultivându-l
atât pentru interesul pe care îl
manifestă faţă de natură, dar şi
pentru satisfacţiile cromatice
care i le prilejuieşte.
Participarea la taberele de
creaţie de la Blasova (Insula
Mare a Brăilei), Argamum-Celic Dere (Tulcea), Buşteni (Prahova),
ca şi frumuseţea cu totul deosebită a falezei gălăţene şi a peisajului
dunărean i-au permis lărgirea ariei reprezentărilor picturale, i-au dat
posibilitatea să aducă în faţa iubitorilor de artă privelişti şi aspecte
din natură variate, surprinse în anotimpuri şi momente ale zilei diferite.
Deşi suporturile sunt de mici dimensiuni, spaţiile cuprinse de
artist
în
patru laterele
acestora
sunt
vaste,
se
desfăşoară
pe
întinderi ce se
pierd în adâncimea
sau în extremităţile
tablourilor. Nicolae
C ăr b u n a r u
stăpâneşte foarte
bine meşteşugul

picturii şi ştie să folosească scheme compoziţionale ingenioase, să
organizeze astfel planurile, încât imaginile obţinute să sugereze
amploarea desfăşurărilor spaţiale, să trezească interesul pentru o
lectură aducătoare de mari şi multe satisfacţii estetice.
Artistul este un vitalist, arborii şi în general vegetaţia din
tablourile sale sunt surprinse în plină vigoare a sevelor. Bogăţia

verdelui,
care
se
revarsă în
efluvii intens
colorate,
este expresia
optimismului,
a setei de
viaţă şi a
momentelor
de exultanţă
pe care le
trăieşte
pictorul în
m om en t ele
când se află
în mijlocul
naturii.
Cerurile şi apele sunt fără margini, albastrul lor, de nuanţe şi intensităţi
diferite, creează un sentiment de chietudine şi calm sufletesc.
Secvenţele dunărene, cu vase navigând în amonte sau în aval, cu
ambarcaţiuni trase lângă pontoane, cu faleza bogată în vegetaţie,
priveliştile din Balcic, din Lunca Siretului şi de la Vlădeşti, răsăriturile
soarelui sunt tonifiante şi aduc un plus de personalitate expoziţiei.
Uneori, artistul surprinde vegetaţia îmbrăcată în hlamida roşcat-aurie
a toamnei. Atunci trăieşte alte stări, devine creatorul unei atmosfere
poetice de melancolie şi nostalgie. Aceeaşi atmosferă o întâlnim şi în
lucrările axate pe tema ruinelor. Portretele expuse sunt ale unor
persoane îndrăgite de artist şi cunoscute gălăţenilor: ziarista Angela
Ribinciuc, profesorul şi dirijorul Ion Voicu, poetul Corneliu Antoniu,
istoricul şi pedagogul Gheorghe Felea, acesta din urmă văzut la două
vârste, corespunzătoare tinereţii şi maturităţii. Dincolo de asemănarea
fizică, toate cele patru personaje au individualitate, exprimă ceva
anume: Angela - exuberanţă, optimism, o lumină a privirilor ce vine
din adâncul lăuntric al fiinţei; Ion Voicu - pasiunea şi dăruirea totală
pentru muzica corală; Corneliu Antoniu – cufundarea într-un timp al
amintirii, visare, desluşirea unor orizonturi noi; Gheorghe Felea frământare, meditaţie, profunzimea gândului cărturarului în lămurirea
unor probleme existenţiale.
Când abordează motivul floral, Nicolae Cărbunaru este acelaşi
liric sensibil, preocupat să pună în evidenţă fragilitatea carnală şi
prospeţimea petalelor şi corolelor, transparenţa recipientelor,
gingăşia şi poezia suavă a florilor, cărora doar parfumul le
lipseşte, însă el poate fi lesne intuit olfactiv. Grija manifestată
pentru detalii este asociată uneori cu realizarea unei ţesături
decorative care dă impresia unor miraculoase celule văzute la
microscop sau a unui spaţiu stelar surprins într-o mişcare
dinamică.
Compoziţiile cu câini şi pisici dezvăluie o faţetă
necunoscută până acum a artistului, aceea de pictor animalier,
înzestrat cu harul de a reda frumuseţea anatomică a
patrupedelor din imediata proximitate a omului şi de a
pătrunde în psihologia acestora. Imaginile sunt atrăgătoare,
iar tablouri cu astfel de subiecte îşi găsesc întotdeauna un loc
binevenit în ambianţa decorului casnic.
Indiferent de genul în care se exprimă, pictorul gălăţean
acordă o atenţie în egală măsură în lucrările sale atât desenului
cât şi culorii. Formele sunt bine conturate, linia este suplă şi
mlădioasă, iar cromatica este orchestrată în tonalităţi expresive,
utilizând o paletă de mare sensibilitate. La cei 67 de ani
(n. 1 ianuarie 1944), Nicolae Cărbunaru este la fel de spontan
în mânuirea penelului, echilibrat, clar în exprimare, capabil să găsească
mijloacele plastice cele mai adecvate pentru a transmite iubitorilor de
frumos mesajul unui artist pentru care pictura constituie nu doar un
auxiliar al meseriei de profesor practicată ani de-a rândul, ci o
componentă majoră a existenţei sale pământeşti.
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Regie: Lars von Trier
Actori: Kirsten Dunst,
Charlot te Gainsbourg,
Alexander Skarsgård, Kiefer
Sutherland
Nişa publicitară creată de
perspectiva apocaliptică a
ultimei profeţii la modă readuce în imaginarul omului
modern paleta diversă a mitologiilor distrugerii
universale, de data aceasta îngemănate cu numerologia.
Doisprezece, până la momentul actual un simbol sacru
cu valenţe iudeo-creştine, capătă în V.Gonceariuc
neo-păgânismulRăsărit
(tapiserie)
mayaş nuanţele morţii.
Ult ima realizare
cinemat ografică a
controversatului regizor
Lars von Trier este o
dramă în două acte,
dedicate celor două
întrupări ale feminităţii,
erotismul şi maternitatea,
ambele victime ale unei
cumplite boli care macină
omenirea dinăut ru,
despre care se credea în
evul mediu că e produsă
de excesul de bilă
neagră, una dintre cele
patru
substanţe
fundamentale
ale
corpului uman.
Primul act este
dedicat nunţii unei
directoare artistice la o
firmă de publicitate
(Justine) renumite, cu un
un bărbat lipsit de
harismă şi incapabil să o
înţeleagă. Aparent,
comportamentul bizar al miresei iese în evidenţă odată
cu momentul în care observă o stea roşie pe cer, pentru
ca apoi să reveleze rădăcini adânci. Tragedia femeii
întrupate genial prin prestaţia actriţei Kirsten Dunst,
constă în incapacitatea de a mai visa, tocmai de aceea
nunta - în sine o celebrare a potenţelor - este un fiasco,
povara cea mai grea de purtat pentru o umanitate
alienată, incapabilă de a mai suporta convenienţele
sociale. Atacurile depresive cu un grad înalt de
MMXI

fantezie româneascã
Mitruţ Popoiu
somatizare oglindesc dorul după moarte al Justinei, care,
în ura ei fără margini, doreşte ca sfârşitul ei să coincidă cu
acela al vieţii înseşi, iar mântuirea nu e nimic altceva decât
întoarcerea în neant.
În partea a doua, disperarea surorii până acum
echilibrată, dă o nouă faţă melancoliei. Întrupare a
maternităţii, Claire descoperă ameninţarea „dansului
morţii”, traiectoria haotică a unei planete gigantice, scăpată
din frâiele gravitaţiei, în jurul pământului. Valsul funest al
celor doi aştri este prevăzut a se încheia cu înghiţirea
pământului de către malefica planetă - tot albastră şi ea.
Interesul ştiinţific trezit tuturor de fenomenul cosmic
Deşertul
tătarilor
neobişnuit
este pentru Justine pasiune erotică, echivalentă
cu nunta perfectă, care oferă
satisfacţia fericirii prin moarte.
În contrast, Claire e din ce în ce
mai tulburată şi în ultimă instanţă
fuge cu fiul ei încotro vede cu
ochii, deşi ştie foarte bine că
doar pe pământ este viaţă.
Soluţia laşă a sinuciderii este
aleasă doar de către bărbaţi, cu
minţile robite de lanţul cauzal.
Sublimul imaginii nu are nici
un ecou în transcendent, pentru
că acesta nu există. În spatele
fericirii, luminii, frumosului se
ascunde nimicul absolut, lipsit
până şi de mistica budistă a
nirvanei. Să fie problema răului
religia lui Lars von Trier? Se
prea poate. Tainicul fior în faţa
neantului se simte în fiecare film
al său, iar măreţia cu care îl
învăluie este de-a dreptul un
atribut divin. Ca un logos
răsturnat, nimicul se întrupează
în destin (Dancer in the Dark,
2000), societate (Dogville,
2003 şi Manderlay, 2006), omul demonizat (the
Antichrist, 2009) sau, cel puţin, alienat
(Melancholia, 2011).
Ca în toate filmele lui Trier, femeia conferă consistenţă
naturii umane. Ea rezistă până la sfârşit în faţa luptei cu
răul, pierzând eroic bătălia. Apocalipsa lui Lars von Trier
este victoria răului, sfârşitul vieţii şi al visării. Moartea pură,
zburator,
acvatinta,
620x760
mm mai puţine
ridicatăCastelul
la sublim
de o minte
ce pune
în realitate
semne de întrebare decât s-ar crede.
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RADU MOŢOC

Scriitorii din Basarabia uitaţi de Istoria
Literaturii Române (1840-1918)
V. Dintre scriitorii basarabeni care au trăit în
Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
cel mai apropiat sufleteşte cultural de românii de
dincoace de Prut, a fost, după cum mărturiseşte Pentre
V. Haneş, Gheorghe Gore (1839-1909, foto).
Când vorbea despre conaţionalii săi din Basarabia,
îi numea români, nu moldoveni, pentru a contribui la
formarea şi păstrarea conştinţei naţionale. El însuşi se
recomanda român şi nu moldovean. Această atitudine
este preluată de autor, de la fiul Paul Gore şi fiica Zinca
Gore-Moroianu, care povesteau cu pietate despre
această atitudine a tatălui lor (27).
Familia Gore are o vechime genealogică datată
încă din secolul al XVI-lea, fiind originară din ţinutul
Tigheciului din Moldova. Tatăl scriitorului, Spiridon
Gore, care era din partea dreaptă a Prutului, stăpânea
moşia Duşmana, din judeţul Iaşi, unde s-a născut
Gheorghe Gore. În anul 1852, pe când avea numai 13
ani, se stabileşte cu familia în Basarabia, la moşia
Ghindeşti din judeţul Soroca. Urmează liceul la
Chişinău şi liceul Richelieu din Odesa, după care face
studiile universitare de drept la Moscova,
pe care le
©a.g.s.
termină în anul 1861. Devine funcţionar la cancelaria
guvernatorului din Basarabia până în anul 1866, când
participă ca redactor la ziarul oficial al Basarabiei:
Bessarabskia Oblastnâia Viedmosti. Din anul 1878,
profesează până la moarte activitatea de notar public
(28).
Gheorghe Gore este descris de Iurie Colesnic ca
făcând parte din „Cohorta de basarabeni care au avut
drept ideal renaşterea vechii Moldove, readucerea
vieţii spirituale româneşti pe plaiurile basarabene.
Unii au murit fără să aibă la bătrâneţe mângâierea
acestei speranţe. El însă, înainte de moarte, în 1909,
a avut norocul să ţină în mână ziarele Basarabia,
Moldovanul, Viaţa Basarabiei, Luminătorul, care
erau tipărite în limba maternă” (29).
În paginile acestui ziar citat, la rubrica părţii
neoficiale, publică mai multe articole pe care Petre V.
Haneş le grupează în trei categorii:
-Cu subiect literar din operele lui: Dimitrie
Cantemir, Gh. Şincai (1866), Al. Donici, V. Alecsandri,
dar şi despre cântecele populare
-Despre istoria românilor: Lupta de la Războieni,
începuturile tipografiei în Moldova (1867), şcolile şi
educaţia în Moldova, averile mănăstirilor moldoveneşti
din Basarabia
-Probleme sociale: Despre clacă, relaţia dintre
proprietarii de pământ şi plugari, despre îmbunătăţirea
agriculturii în Basarabia, obiceiurile de nuntă la
moldoveni
În articolele cu subiect literar, citează în româneşte
cu alfabet rusesc pasaje din poezii cu caracter patriotic
precum: Deşteptarea României, Adio Moldovei, Hora
Unirii ale lui Vasile Alecsandri. Referitor la poeziile
populare, publică Mioriţa şi Năluca. Este evident că

publicistul Gh. Gore încearcă
prin editarea acestor lucrări să
trezească
interesul
basarabenilor pentru a citi din
operele scriitorilor de peste
Prut (30).
Din studiul referitor la
începuturile tipografiei în
Moldova, autorul încearcă
să
dovedească
superioritatea culturii din
Principatele Române în
faţa
celei
ruseşti
după cum concluzionează
Ştefan Ciobanu.
Când vorbeşte despre Şcoala şi instrucţia în Basarabia,
Gh. Gore invocă mărturii istoriografice româneşti, dovedind că
în Moldova şcolilor din perioada lui Vasile Lupu erau însemnate
şi exemplifică cu şcoala din Hotin unde ar fi învăţat Ian
Sobieschi, viitorul rege al Poloniei (31).
Referidu-se la Petru Movilă, Pamva Berândă, Nicolae
Milescu, Dimitrie Cantemir şi Herescu, Gh. Gore afirmă: „Aceşti
bărbaţi, pot servi ca exemplu al gradului înalt de dezvoltare
şi al culturii la care au ajuns mulţi dintre românii veacurilor
trecute, cu toate că soarta românilor a fost
nenorocită…Românii cu o sută de ani înainte au dat statelor
vecine câţiva oameni luminaţi şi culţi, ei furnizau cărţi
statelor vecine, dădeau ostaşi viteji, feţe bisericeşti suspuse
şi diplomaţi iscusiţi”(32).
Gh.Gore avea o sensibilitate deosebită faţă de frumuseţile
literare pe care le caracteriza astfel în articolul scris despre Al.
Donici: „În operele literare felurite, în icoanele variate pe
care ele le desfăşoară în faţa noastră, noi găsim mai mult
decât oriunde o mângâiere pentru suferinţele vieţii şi o
speranţă zâmbitoare pentru o soartă mai bună, pentru o
odihnă plăcută după o muncă grea. Sufletul nostru se face
mai blând, mai bun, mai mărinimos şi se deschide cu o
uşurinţă mai mare pentru sentimentele şi faptele frumoase,
spiritul nostru ajunge la idei şi cugetări mai înalte şi pătrunde
mai bine frumoasele minuni ale universului” (33).
În această atmosferă culturală va creşte viitorul
genealogist, istoric şi membrul marcant al Academiei Române,
Pavel Gore, fiul lui Gh. Gore, care cu siguranţă l-a influenţat
prin educaţia dată.
Note:
1.Petre V. Haneş, Scriitori Basarabeni, Ed. Casei Şcoalelor,
Bucureşti, 1942, pag. 242.
2.Ibidem, pag. 243.
3.Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, Vol. 2, Ed. Museum,
Chişinău, 1997, pag. 19.
4.Petre V. Haneş, lucrare citată, pag. 244.
5.Ştefan Ciobanu, lucrare citată, pag. 250.
6.Ibidem, pag. 250.
7.Petre V. Haneş, lucrare citată, pag. 245.
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foto 2
foto 1

Dunărea şi Marea Neagră
în cartografie
Cei 155 de ani de la înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării
au fost marcaţi la Muzeul de Istorie Galaţi printr-un vernisaj
extraordinar al unei expoziţii de hărţi vechi, expoziţie intitulată
„Dunărea şi Marea Neagră în cartografie”, evenimentul având loc
sub egida muzeului menţionat, în colaborare cu Muzeul Naţional al
Hărţilor şi Cărţii Vechi şi cu sprijinul Consiliului Judeţului Galaţi şi
al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Manifestarea a început cu omagierea, din nefericire printr-un
moment de reculegere, lui Octavian Ion Penda, artist grafician de

excepţie, din
păcate prea
p u ţ i n
cuno scut ,
carea fost şi
direct or al

foto 3

Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.
Au prezentat expoziţia directorul
Muzeului de Istorie Galaţi, Cristian Căldăraru,
consilierul şef de serviciu gradul I în cadrul
Ministerului Culturii Mihail Ion Gorgoi
(foto 2) şi reprezentanţii Muzeului Naţional al
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Hărţilor şi Cărţii Vechi, domnii Florin
Mocanu ( primul din stânga, foto 1) şi Ovidiu
Dumitru (primul din dreapta, foto 1)).
Oaspeţii de la Bucureşti au prezentat şi acest
Muzeu al Hărţilor, deschis de doar opt ani,
având însă o colecţie impresionantă de
exponate, extrem de valoroase. Muzeul a
fost inaugurat în aprilie 2003, din donaţiile
făcute de Adrian Năstase, prim ministru al
României la acea dată. El a donat peste 900
de hărţi vechi şi gravuri. Muzeul Naţional al
Hărţilor şi Cărţii Vechi a fost nominalizat în
anul 2008 de către Forumul European al
Muzeelor pentru activitatea desfăşurată în
anul 2007, fiind al patrulea de acest gen din
Europa.
După cum aţi dedus deja, multe dintre
exponatele expuse la Galaţi aparţin tânărului
muzeu bucureştean neapărat de vizitat, pe
strada Londra, nr.39, în zona Dorobanţi.
Semnalăm şi un catalog de expoziţie de
excepţie, color, format A4, de 24 de pagini
(echipa de redactare: Dragoş-Cristian
Căldăraru, Ovidiu Dumitru, Florin Mocanu,
Liliana-Carmen Palade, Alexandru Şeitan,
Octavian-Matei Petruc, Marcel Aciocoiţei),
reproducând atât interoare ale diferitelor
sedii ale Muzeelor colaboratoare implicate
în proiect, cât şi hărţi din diferite epoci şi
două texte la obiect, unul introductiv,
semnat de către Cr.Căldăraru (intitulat
„Mirajul Hărţii”) şi unul încadrându-se temei
expoziţiei, „Descriptio Romaniae”, al
regretatului O.Ion Penda.
Din rândurile numerosului public prezent
în câteva dintre sălile mai puţin folosite ale
sediului din strada Mr.Iancu Fotea nr.2 a luat
cuvântul şi consilierul judeţean Vasile Neagu
(foto 3, în stânga, lângă C.Căldăraru), care
a subliniat că un act de normalitate a fost
consemnat atunci când membrii Consiliului
Judeţului au votat cumpărarea sediului
central al Muzeului Judeţului de la
moştenitorii de drept ai imobilului,
consfinţind un fapt cultural de o mare
însemnătate pentru ceea ce înseamnă oraşul
Galaţi în istoria României viitoare.
(text şi foto p.46-47: a.g.secară)

La salonul cultural Axis libri din 3 noiembrie 2011, moderat în acea zi de
joi de către Teodor Parapiru şi Letiţia Buruiană (primii doi din stânga, foto
jos) au fost lansate cărţile Moartea dinaintea morţii (Editura Axis Libri,
Galaţi, 2011), autor Mihai Vişoiu (foto 1) şi La pioggia siciliana (Editura
Sfera, Bârlad, 2008), autor Luminiţa Dediu Agheorghesi (foto 2).
Manifestarea a mai cuprins şi vernisajul expoziţiei de pictură pe sticlă a
Luminiţei Dediu Agheorghesi, lucrările fiind elogios prezentate de către
Florin Crihană. Au luat cuvântul, referitor la cărţi, printre alţii, Apostol Gurău,
Constantin Vremuleţ, Dan Plăeşu.

Salonul
Axis libri
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Din
sumarul
acestui
număr:
Pagini de
istorie semnate de
Tudose Tatu
(p.24), Ana Maria
Cheşcu (p.26),
Constantin DocaTrincu (p.34),
Pr.Nicolae Sava
(p.37).
Eugen Holban
despre „Obiceiuri
din ciclul vieţii:
Nunta” (p.32).
Interviu cu
regizorul Cristian
Peppino, realizat de
N.Onofrei. Scriitori
basarabeni, de
Radu Moţoc (p.44).
Corneliu Stoica
– dicţionar al
artiştilor plastici
gălăţeni
şi
Morphochroma
(p.42-43), cronica
de film (p.44).
Programul
activităţilor
Centrului Cultural la
p.48.

Agenda
Centrului Cultural
Dunărea de Jos
Galaţi

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
CENTRULCULTURAL“DUNĂREA DE JOS”

Luna ianuarie

Şedinţa Clubului „Verva”
Sărbătoarea Bobotezei
Clepsidra – spectacol
filantropic
Ziua Culturii Naţionale
Ziua Eminescu
Premiile Revistei „Dunărea
de Jos”
Revista „Dunărea de Jos”
- Nr.119
Cubul critic OBLIO
Ziua Unirii – spectacol
Salonul de iarnă al Artei
Vizuale
IARNA PE ULIŢĂExpoziţie de pictură şi artă
fotografică
Clepsidra – spectacol
filantropic
POMUL VIEŢII - program
SATUL DIN NOI –
program
REGIUNEA DUNĂRII program
RO-ETHNOS - program
RĂDĂCINI - program
INNOCENS - program
MEGALOPOLIS - program
ROGVAIV - program
Editare CD, DVD, culegeri,
broşuri, pliante

DIRECTOR:
SERGIU DUMITRESCU
REVISTA

foto 5
Redactor-şef: Florina ZAHARIA
florinazaarina@yahoo.com
Secretar de redacţie, layout, documentare:
a.g.secară
secaradi@yahoo.com
Rubrici: Valentin BODEA,
Eugen HOLBAN, Ion HORUJENCO,
Petru IAMANDI, George LATEŞ,
Clara MĂRGINEANU, Radu MOŢOC,
Ionel NECULA, Nicoleta ONOFREI,
Vasile PLĂCINTĂ, Mitruţ POPOIU, A.G.SECARĂ
Corneliu STOICA, Andrei VELEA
Culegere şi corectură: Laura DUMITRACHE
Realizarea copertei: Eugen UNGUREANU. Foto
de a.g.secară de la vernisajul expoziţiei prezentate la
pagina 46. În interior, reproduceri după lucrări de
Nicolae Cărbunaru.
ISSN: 1583 - 0225
Adresa: Strada Domnească nr. 61, Galaţi
cod 800008; tel/fax: 0236/418400; 415590
e-mail: office@ccdj.ro
www.ccdj.ro
Adresa on-line a revistei: http://cubulcritic.blogspot.com/

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

Responsabilitatea pentru grafie, conţinutul
opiniilor, argumentelor sau părerilor aparţine, în
exclusivitate, autorilor. Materialele primite, publicate
sau nepublicate, nu se înapoiază. Redacţia revistei nu
împărtăşeşte întotdeauna ideile conţinute în
textele publicate.
Notă: interviurile din numărul 116, cu Virgil
Popescu şi Petrică Şovăială, au fost realizate de către
a.g.secară.
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album foto
foto 1

Vineri, 11 noiembrie 2011, orele 13:30, s-a desfăşurat ediţia specială a Salonului Literar „Axis Libri“, manifestare
cultural-artistică organizată de Biblioteca „V.A. Urechia“. La această întâlnire s-au lansat volumele: Brăila în
cărţi poştale ilustrate (Editura Proilavia, Brăila, 2011), autori Ştefania Botez şi Ion Volcu; şi Fără anestezie
(Editura Tiparg, Piteşti, 2011), autor Lucreţia Picui. Moderator a fost prof. Letiţia Buruiană. Dacă la volumul de
poezie al Lucreţiei Picui vom reveni într-unul din numerele viitoare, ne vom opri acum la prezentarea făcută albumului
de reproduceri chiar de către unul dintre autori, Ion Volcu (doamna Ştefania Botez, pregătindu-se să aducă pe
lume un copil, nu a putut fi prezentă), care a precizat că volumul „este o adevărată istorie a Brăilei”, fiind realizat şi
cu ajutorul, printre alţii, unui colecţionar din Galaţi, Iulian Panait. „Am extins sfera noţiunii de album... Este o
prezentare iconografică, dar are şi un indice special, în care este o descriere completă, din toate punctele de
vedere. Ca noutate, am descris şi întreaga francatură, adică toate timbrele care apar pe aceste cărţi poştale.
Acestea sunt selectate şi prezentate pe serii, pe valori, pe emisiuni.
Bref, Ion Volcu a demonstrat convingător cât de importante pot fi cărţile poştale ilustrate în studiul istoriei în
general, dar şi în special. Începând de la adrese până la semnificaţia unei ştampile de cenzură. Deoarece, nu-i aşa,
chiar şi o simplă ştampilă are istoria ei!
Foto 1, de la stânga la dreapta, Lucreţia Picui, Ion Volcu şi Valentina Oneţ.
În foto 2, scriitorul Ioan Toderiţă lecturând cu dedicaţie unul dintre poemele domniei sale, dintr-un volum
prezentat şi în acest număr al revistei noastre, la p.31 şi 35. Lectura sa a fost însoţită şi de o prezentare a cărţii
Lucreţiei Picui, „Fără anestezie” fiind recenzat la eveniment şi de către a.g.secară.
Foto 3: Letiţia Buruiană, prezentându-i pe cei doi invitaţi speciali. (M.Sebastian; foto:a.g.secară)
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