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La ediţia a III-a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii „Ca la noi în Covurlui” , vineri 17 aprilie,
juriul, compus din Ştefan Coman – preşedinte (director la Baladele Deltei, Tulcea), Maria Murgoci (de la Ţara Vrancei),
Ovidiu Demea (de la Deva, Hunedoara), Mariana Buruian ă, Rodica Androne (prof. Balet Şcoala de Artă, CCDJ) –
membri, a acordat următoarele distincţii: Trofeul Festivalului – CODRULEŢUL, Găeşti, jud. Dâmboviţa, Premiul I –
DOINIŢA COVURLUIULUI, Galaţi, jud. Galaţi, Premiul I – DOINA CASIMCEI, Casimcea, jud. Tulcea, Premiul II –
CONSTANTIN CONDRUZ, Gemenele, jud. Brăila, Premiul III – MUGURII MINTIULUI, Mintiul Gherlei, jud. Cluj,
Premiul pentru virtuozitate – MOCĂNCUŢA, r. Cantemir, Rep. Moldova, Premiul pentru autenticitate – COMOARA
VRANCEI, Năruja, jud. Vrancea, Premiul special al juriului – CRĂIŢELE, Văleni, r. Cahul, Rep. Moldova, Men ţiune –
JUNII PETRILENI, Petrila, jud. Hunedoara.

Festivalul de dans pentru copii Feeria dansului, ediţia a II-a, s-a desfăşurat pe 23 aprilie 2015, la Teatrul
Dramatic Fani Tardini, anul acesta paticipând 12 trupe din jude ţele Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi şi
Prahova: Palatul Copiilor – Brăila, Liceul de Arte „D. Cuclin” – Galaţi, Palatul Copiilor – Galaţi, Şcoala
de Dans – Teatrul Muzical „Nae Leonard” – Galaţi, Palatul Copiilor – Slobozia, filiala Urziceni, Şcoala de
Arte „Vespasian Lungu” – Brăila, Balletistique Art – Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos “ – Galaţi,
Casa de Cultură – Băicoi, Palatul Copiilor – Rm. Sărat, filiala Buzău, Palatul Copiilor – Ploieşti, Şcoala de
dans „Vali Stanciu” – Olteniţa.
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În perioada 20-25 aprilie 2015, Ansamblul Folcloric de Copii „Doini ţa Covurluiului” al Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” a participat la a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii desfăşurat în
oraşul Simav, regiunea Kütahya, Turcia.

Alături de Ansamblul românesc au mai participat grupuri din Polonia, Malaezia, Georgia şi Turcia. Toate
ansamblurile au primit din partea organizatorilor trofee şi diplome.

Joi, 30 aprilie 2015, a avut loc deschiderea oficială a sezonului de vizitare a Muzeului Satului „Petru
Caraman” de la Gârboavele. Cu acest prilej a fost vernisată expoziţia dedicată prof. univ. dr. Petru Caraman,
urmată de un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” şi Ansamblul „Doiniţa
Covurluiului”. Evenimentul a fost onorat de prezenţa domnului preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi,
dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, de prezenţa doamnei Maria Ceangă (Caraman) şi a domnului Dan Râpă
Buicliu. Meşterii populari gălăţeni Marcel Mocanu şi Daniela Constantinescu alături de Grupul folcloric „Glasul
Odăieşilor” din comuna Vânători şi  reprezentanţi ai Grădiniţei „Prichindel” au întregit atmosfera de sărbătoare.
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Elevii clasei de pictură (grupele mici), coordonată
de profesoara Ştefan Olimpia, au participat la cea de a
VII-a ediţie a Festivalului concurs naţional de artă
plastică „Hristos a Înviat!”, desfăşurat la Giurgiu, 3 –
20 aprilie, obţinând numeroase premii: Premiul I colaj
– Albu Diana (Fig. 1) şi Stănescu Theodora, Premiul
II colaj - Vătafu Iustina, Premiul III colaj - Roşu Sonia,

La Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Româneşti pentru Pian BRAVE CLAVIATURI, ediţia a VIII-a,
Bucureşti, 4 aprilie 2015, elevele clasei de pian (Fig. 1) condus ă de profesoara Capră Angelica au obţinut premii
importante: Laura Teodora Păvălaşc - Premiul I şi  Premiul special pentru realizare artistică, Bianca Brădeanu -

Premiul II şi Crina Maria Bohorodiţă - Premiul III, iar pe 25 aprilie, la
Festivalul-concurs Internaţional de Pian PRIMĂVARA ARTELOR,
ediţia a VIII-a (Fig. 2), organizat de Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Piteşti, au obţinut următoarele premii: Premiul I – Mârzac Maria
Alexandra,  Premiul II – Păvălaşc Laura Teodora, Premiul II –
Bohorodiţă Crina Maria.

În data de 4
aprilie, elevii Clasei
de Canto - muzică
uşoară (Fig. 3)
(profesor Emilia
Savu) au participat la
a III-a edi ţie a
Festivalului-concurs
Naţional de Muzică
Pop pentru Copii şi
Adolescenţi „Spring
Star”, Bucureşti, de

unde s-au întors cu un Premiu I (Andra R ăzăşanu), 6 Premii II (Andreea
Călin, Adelina Ciubotaru, Claudia Voiasciuc, Lia Urduza, Alex Stan,
Otilia Purcel), 2 Premii III (Maria Durbacă, Cosmina Clanţău) şi 2
Menţiuni (Eugen Durbac ă, Mara Medeleanu) şi o Diplomă
de excelenţă pentru doamna profesoară.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Premiul special colaj - Ciolan Georgiana (Fig. 2).
Tot elevii clasei de pictură (grupele mici şi mari,

prof. Ştefan Olimpia) au vernisat, duminică, 12 aprilie
2015, la Biserica Sfântul Pantelimon, cu sprijinul
preotului Gheorghe Dumitru, o frumoasă expoziţie de
icoane, intitulată „Icoane în sărbătoare”(Fig. 3).
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Interviu realizat de Vall Alexandru

V.A. Într-unul dintre interviurile pe care le-ai acordat,
mi-au atras atenţia anumite răspunsuri pe care, cu îngăduinţa
ce te caracterizează, aş vrea
să le comentăm.

Spuneai: „Nu cred că
poţi exista în această lume
(n.a. lumea teatrului şi-a
filmului), fără să ştii şi fără
să vezi”…

Te refereai la ignoranţa
care abundă în societatea
românească, cu predilecţie
la această profesie pe care
o faci cu drag?!

A.P. Acum aş spune
mult mai mult, cu niciun
fel de profesie nu-şi are
loc ingoranţa, nu este o
scuză: nu am ştiut!; dar ştii, până la urmă nici inocenţa
nu te poate scuza până la urmă… Cred că profesia pe
care mi-am ales-o eu se face având nişte surse din care să
acumulezi… cred că până la urmă e vorba şi de cum
reuşeşti să te organizezi. Spre exemplu, eu, de ceva vreme,
mi-am organizat viaţa particulară într-un anumit mod,
am lângă mine un cerc de prieteni, nu dintr-aceia pe care
îi denumim „prieteni”, aceşti oameni îmi aduc o perspectiva
nouă şi obiectivă asupra lucrurilor, ei nefiind din acelaşi
domeniu, având profesii cu totul diferite pot vedea anumite
aspecte care mie s-ar putea să îmi scape. Când discuţi
despre estetic cu un chirurg stomatolog, cu un designer
vestimentar, percepţia este diferită şi cred că asta ajută
foarte mult, discutând te îmbogăţeşti şi cu alte noţiuni,
există o altă perspectivă, pe când dacă am vorbi numai
noi între actori, da, pot fi păreri diferite, dar perspectiva
este aceeaşi,  totul este să nu fii obtuz sau închistat pentru
a putea înţelege şi pentru a vedea şi o altă privire asupra
lucrurilor.

Din păcate, vezi tu, timpul este foarte puţin şi de aceea
îmi permit să îi sfătuiesc pe cei tineri să nu piardă timpul
cu lucruri care nu sunt autentice… timpul e prea puţin
pentru câte lucruri minunate ai putea face şi afla în acestă
viaţă.

V.A. Da, pot spune cu bucurie şi cu un soi de emoţie că
am fost parteneri într-o scenă într-un serial de televiziune

care acum se difuzeaza pe
TV H - Cheia Sol, scenă
în care erai invitat pentru
a le explica elevilor al
căror diriginte sunt ce
înseamnă o vedetă în
adevăratul sens al
cuvântului.

Momentul a fost primit
cu bucurie, cu emoţie şi
gustat din plin de toţi cei
prezenţi, se vedea în ochii
copiilor bucuria cu care te
ascultau… le-ai ajuns la
suflet… cred că asta este
de fapt menirea unui
artist - îmbogăţirea

sufletului cu lucruri frumoase şi ţie îti iese fără vreun
efort.

A.P. Vezi tu, nu, aşa cum spuneam, nu avem timp… de
ce să ne irosim timpul pentru lucruri care nu sunt decât
de suprafaţă, care nu ne îmbogăţesc cu nimic, spre exemplu,
de ce să numim muzică ceva ce sună cumva, când de fapt
nu avem timp sau avem prea puţin timp să ascultăm
compoziţii minunate din jazz, din muzica simfonică, tango
etc. dar, vezi tu, numim aşa pentru că nu avem un alt
cuvânt… trist…

V.A. Ei da, dar ce ne facem cu cei ce numesc iubire pentru
că nu au un alt cuvânt?!

A.P. Aici lucrurile sunt atât de subiective, încât nu
ştim ce face şi ce simte, sau nu, fiecare. Mă feresc să vorbesc
despre iubirea altora, pentru că abia reuşesc să descopăr
iubirea mea…

V.A. Dacă ai vorbi despre iubirea ta, cum ai vorbi?

A.P. Nu am cuvinte care să mă scoată din truisme, e

Un artist care a reuşit prin candoarea şi gentileţea cu care oferă, prin bucuria cu care trăieşte fiecare zi, prin
sinceritatea crudă a spiritului să oprească timpul… sau, de ce nu, să dea timpului ce tocmai trece o altă valenţă, să
păşească fără a lăsa în urmă dorinţe nerostite…

„În viaţă alegem… uneori bine, alteori mai puţin bine, viaţa însăşi este o alegere… E prea puţin timp pentru câte
lucruri minunate ai putea face şi afla în acestă viaţă. Cred în liberul arbitru pe care D-zeu ţi-l dă, de aici alegem, de aici
pornim discuţia. Oamenii vor fragmente de destin din destinul altora, din destinul cuiva ar vrea să ia doar partea cu
banii, din destinul altuia să ia partea cu succesul… nu se poate… un destin se asumă cu totul… vrei sa fii cu totul aşa,
sau nu?!

Alegerile par ceva spectaculos, minunea este în fiecare secundă, problema nu e a minunii că nu e atât de evidentă,
ci a percepţiei noastre că nu o recunoaştem!

Minune există în fiecare secundă a existenţei noastre!”
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greu să defineşti în cuvinte: e o dimensiune fără de care
viaţa nu poate exista! Referindu-mă la iubire sub toate
formele ei, cea faţă de semeni care, deşi poate părea
neadevărat, vine cu timpul, iubirea romantică cea faţă de
părinţi, de fraţi, de D-zeu. Iubirea romantică nu trebuie
confundată cu iubirea erotică, este acelaşi lucru!

V.A. Cât de aproape este momentul în care ai rostit o
poezie iubitei?

A.P. Cred că a trecut destul timp, cred că mai mult de
o zi… (râde şăgalnic în colţul gurii). Asta a fost o
capcană… ţi-am pregătit-o!

V.A. Declari la un moment dat: „Fiecare om este
responsabil de destinul său”

A.P. Depinde de momentul la care am spus-o, poate a
fost uşor polemic spus! de ce? Simplu! Pentru că prea
suntem interesaţi de ceilalţi, de destinul celorlalţi, dar
acum aş putea spune ce mi-a spus tata, acesta era un om
care vorbea foarte puţin despre ceilalţi, nu făcea analize
etice pe destinul celorlalţi şi de mic mi-a zis: „câinele
moare de drum lung… şi prostul de grija altuia”.

Fratele meu a avut o replică foarte bună, lumea era
foarte interesată de destinul meu, de viaţa mea, ziariştii îl
sunau şi îl întrebau despre mine, Cătălin a avut o replică
absolut superbă: „copii, v-aţi terminat problemele din
vieţile proprii? Când vă rezolvaţi problemele din vieţile
proprii, atunci ocupaţi-vă şi de ceilalţi!”

V.A. Da, dar fiind persoană publică…

A.P. Da, lucrurile se pot despărţi pe două dimensiuni,
una dintre ele este aceea în care este nevoia de poveste,
de basm în care spectatorul, publicul simte nevoia de a
găsi şi partea a doua, care până la urmă este de înţeles,
dar ceea ce mi se pare de neînţeles şi evident de neacceptat
e faptul că deplasăm atenţia de pe lucrurile importante la
cele derizorii. Pe mine unul mă interesează mai putin
biografia lui Eminescu, dar poeziile lui, care sunt
capodopere ale literaturii române, mă interesează, un
exemplu mai aproape de noi este cel al lui Adrian
Păunescu. Ultima perioadă a vieţii sale a fost umbrită în
conştiinţa publică de faptele lui politice, sociale etc., dar
el este un poet extraordinar şi munca lui de apostolat, mă
gândesc la ceea ce a fost Cenaclul Flacara, Adrian
Păunescu a făcut ca mii, milioane de oameni să rostească
poezie românească, să ştie pe dinafară poezie românească
autentică de valoare. Pe mine nu mă interesează biografia
sa, dar cred că 10, 50, 100 de poeme scrise de el sunt
istoria literaturii române şi mie asta mi se pare
important… Mi se pare absurd să vorbesc cinci ani de
zile că Beethoven a fost surd în loc să îi ascult muzica.

V.A. Spui: „Important este să ştii ce să alegi din ceea ce
ţi se oferă”

A.P. Cred că viaţa este o alegere continuă, devii ceea
ce alegi, foarte mult din ceea ce eu sunt astăzi a fost
urmarea alegerii sau alegerilor pe care le-am făcut, asta
nu înseamnă că sunt şi mă consider perfect, dar sunt

mulţumit de alegerile mele şi probabil că ele ar fi aceleaşi
şi într-a doua viaţă şi într-a treia viaţă.

De ce din ceea ce ţi se ofera? Ştii, îmi place foarte
mult anectoda: ştii cum îl faci pe D-zeu să râdă? Îi
povesteşti planurile tale de viitor.

Cred în liberul arbitru pe care D-zeu ţi-l dă, de aici
alegem. Este o discuţie, şi anume, oamenii vor fragmente
de destin din destinul altora, din destinul cuiva ar vrea să
ia doar partea cu banii, din destinul altuia să ia partea
cu succesul… nu se poate… un destin se asuma cu totul…
vrei să fii cu totul aşa, sau nu?! Alegerile par ceva
spectaculos, minunea este în fiecare secundă, problema
nu e a minunii a nu e atât de evident, ci a percepţiei
noastre că nu o recunoaştem! Minune există în fiecare
secundă a existenţei noastre! Nimic nu se întamplă
întâmplător, cred cu tărie că primeşti ceea ce cauţi!

V.A. Dă-mi voie să îţi pun o întrebare „de blondă”.
Domnule Păduraru, aţi ales să fiţi actor?

A.P. Da. Şi am ales de mai multe ori: am ales în
momentul în care nu ştiam ce aleg, prima dată prin clasa
a doua m-a bătut gândul să mă fac actor şi acum tot asta
aleg să mă fac, actor! (râde). Făcând un liceu de
matematică am învăţat să pun lucrurile într-o problemă.
Astea sunt datele, asta este ipoteza şi vedem ce facem.
M-am întrebat eu ce vreau cel mai mult şi mai mult pe
lumea asta: teatru, film.

V.A. O vreme ai ales să nu faci teatru, film...

A.P. Am ales că nu aveam altceva de făcut. Hai să-ţi
povestesc o întâmplare, într-o seară, ducându-mă către
radio unde aveam o emisiune de seară, m-am întâlnit cu
un cunoscut care m-a întrebat unde mă duc, politicos
i-am răspuns la teatru; dar eu mă duceam la emisiune la
radio. Am stat, m-am gândit, de ce i-am răspuns aşa…
undeva înăuntru meu se simţea adânc nevoia de teatru.
Nu am sunat regizori, directori de teatru cerându-le să
joc. Mi-am dorit, m-am rugat pentru asta şi, uite, mi s-a
dat ceea ce am cerut!

V.A. Ce înseamnă „eternul feminin”?

A.P. Am să spun ceva care nu o să placă bărbaţilor,
sunt multe lucruri care au rămas în anecdotica discuţiei
despre bărbat şi femeie, cred că bărbatul a fost creat întâi.
În vederea unei capodopere, ai nevoie de o ciornă!
Capodopera existenţei umane cred că e fără dar şi poate
femeia, acest lucru şi datorită instinctului matern care îi
dă o altă înţelegere asupra vieţii, altă profunzime. De ce
etenul feminin, pentru că eternitatea esenţei umane este
purtată de femeie.

V.A. Şi vorbind despre femeie, eşti tată de fată…

A.P. Am avut noroc că Maria s-a născut în 1991,
adolescenţa ei s-a petrecut într-o perioadă ceva mai
normală decât cea de azi. Sunt un tată de fată mult mai
adecvat decât mi-am imaginat că am să fiu. Am încercat
să fiu cât mai aproape de ea, să îi explic să nu fie luată pe
nepregătite, atât timp cât încerci, depinde de tine, reuşeşti
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sau nu, nu depinde numai de tine. Am fost şi sunt un tată
prieten pentru Maria. Am avut curajul de a-i împărtăşi
părerile mele, gândurile mele şi nu de puţine ori am avut
dreptate, dar nu am încercat să-mi impun niciodată
punctul de vedere.

V.A. Consideri că pentru lucurile care ni se întâmplă sau
care ni se oferă „plătim un preţ”?

A.P. Ştii, românii au multe lucruri tradiţional bune pe
care le păstrează, spre exemplu, atunci când primeşti în
dar un animal, trebuie să plăteşti celui care ţi-l oferă, vezi
tu, preţul întotdeauna te face să apreciezi ceea ce ai.
Situaţia este cam
aşa: învăţăm mult
mai mult atunci când
ne e greu decât
atunci când ne e
bine! Da, cred că este
un preţ pentru tot
ceea ce facem. În
actorie, spre
exemplu, atunci când
pentru a construi un
personaj „nu te
costă”, cu siguranţă
nu ajunge acolo
unde trebuie, preţul
aici este că expui
ceva din tine pe care
nu ai vrea să expui
până la urmă... da,
este un preţ, cu siguranţă!

V.A. Public tradiţional de teatru vs publicul din spaţiile
neconvenţionale?

A.P. Am avut ocazia să joc şi în faţa acestui public
neconvenţional. Dă-mi voie să îţi pot spune, fără să
greşesc, pentru că am avut ocazia să joc atât în săli de
teatru, cât şi în spaţiu convenţional şi în spaţii
neconvenţionale, publicul care vine în spaţiile mai puţin
convenţionale, gen café godot, privit dinspre scenă are
virtuţile lui, este mult mai dornic să primească, are o
atitudine de ascultare activă, vine să-i placă ceea ce vede.
În schimb, vorbind despre publicul clasic de Bulandra,
Naţional, Nottara, vine, îl vezi aşezat în fotoliu
gândindu-se, ceva la modul: „l-am văzut eu pe nuştiucine
jucând rolul ăsta, sunt curios X ce poate să facă, este un
public uşor mai restrictiv. Nu judec pe nimeni, spun doar
că există aceste două categorii de public şi le percep ca
atare.

V.A. De ce în teatru, film este confundată iubirea cu
sexul?

A.P. Cred că este vorba despre un protest al tinerei
generaţii, pe care eu sincer încerc să-l înţeleg. Să-ţi dau
un exemplu, când a apărut hip-hop-ul, eu l-am negat, dar
stând mai liniştit şi privind cu răbdare fenomenul am
constatat că sunt o sumedenie de mesaje, poate fi o
confesiune extraordinară, uneori acei oameni spun nişte

lucruri despre ei pe care nu ştiu dacă noi avem curajul să
le spunem la rândul nostru despre noi înşine. E o măsură
în toate, mă feresc să judec, să dau verdicte, să pun
etichete, iar ca răspuns la întrebarea ta, am sa-ţi spun că
până la urmă Salonul Refuzaţilor a produs artă…

V.A. Consideri că societatea se raportează corect la
valoare?

A.P. Nu ştiu ce să zic. Este posibil ca toată magma asta
care iese din adâncuri la un moment dat să devină un
pământ fertil sau, nu poţi ajunge pe partea celaltă a râpei
până nu treci prin străfundurile ei sau ceea ce ni se pare

rău, să nu fie rău în
absolut, sau s-ar
putea să fie un preţ pe
care îl plătim - asta
apropos de preţul
plătit - pentru o
evoluţie ulterioară.
Am observat că sunt
foarte mulţi tineri
preocupaţi de
valorile funda-
mentale, ceea ce este
un lucru bun, ei
privesc cunoaşterea
într-un mod în care
poate noi nu o făceam
la vârsta lor… nu ştiu
care este raportul
între confuzie şi

lumină, s-ar putea să fie mult mai multă lumină decât ni se
pare nouă. Există o decenţă a omului care are valoare,
orice om care începe să progreseze îşi dă seama cât de
mult progres este în faţa lui.

Cineva care are valoare sau detectează valoarea îşi
exprimă punctul de vedere mult mai puţin tranşant, asta
este în firea lucrurilor, iar pentru altcineva, care este
senin şi neuronii au mai mult spaţiu pentru a se învârti,
acela are siguranţa că este posesorul adevărului
absolut. Trăim o epocă absolut extraordinară, am prins
în câţiva zeci de ani schimbări vizibile, n-aş putea spune
că au fost majore sau nu, ele au existat şi ne-au marcat
într-un fel sau altul pe fiecare dintre noi. Mie mi se pare
că lumea toată caută o cale.

Îţi pot spune cu bucurie că mă întâlnesc cu mulţi
oameni preocupaţi de valorile autentice, oameni
adevaraţi!

Cred că reuşitele trebuie tratate cu o anumită decenţă,
cu o anumită modestie, gândindu-te că undeva, într-un
alt loc, poate exista cineva mai bun decât tine…

Apropos de întrebarea neformulată de tine… proiecte
de viitor…

Proiectul meu de viitor este să răspund la întrebarea
pe care am rostit-o pe scenă jucând Peer Gynt: „Cine sunt
eu însumi?”, acesta este pentru mine cel mai important
proiect!
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Bine ca s-au întors din concediu majoritatea
colegilor de birou. Pot pleca acum acasă la ora
normală de sfârşit al programului. Ies din clădirea
Navlomar şi urc pe cheul de beton. Dunarea repezită,
cu lemne şi resturi vegetale plutind haotic, se
răstoarnă către mare cu zgomotul ei ciudat, parcă te
cheamă s-o urmezi.

Hai! zic, sunt fată serioasă; adică femeie serioasă!
Am servit recent tortul de 26 de ani. Un vânt de
octombrie timpuriu îmi zburleşte părul scurt din
creştet. Cine naiba m-a pus să merg la soră-mea
într-o zi fără noroc. Coafeză celebră în cartier, a
experimentat pe mine nesfârşite tunsori  a la garson
până m-a lăsat aproape pleşuvă. Să merg spre casă
sau să mă abat pe la ea? Distanţa este aproape egală,
blocul Catuşa e foarte aproape. Mă îndrept fără
ezitare către nepoata mea adorabilă care abia a
împlinit trei luni.

Geaca de fâş o strâng în jurul capului. Vântul
n-are astâmpăr când se plimbă pe faleza fluviului.
Intru ca de obicei, fără protocol.

- Ica, ce bine ai picat! strigă Gina.
- Mă bucur, zic.
Dar acest Ica mă străpunge ca o lance direct în

inimă. La şcoala generală şi liceu diminutivele erau
la modă. Toţi aveam trei litere! După terminare, le
lungeam sau le lăţeam după adevăratele nume din
care proveneau.  Eu, singura nu aveam de adăugat
la Ica... nimic.

Un zgomot ciudat de maşină de spălat, ţipăt de
copil şi mormăieli de bărbat se încolătăcesc în holul
apartamentului. Arunc geaca în cuier şi intru în
camera nepoatei mele.

Cum mă aşteptam, Anuţa ţipă uşor,
recunoscându-mă. O iau în braţe. Apropiată de trupul
meu, se linişteşte. O ciudată căldură m-a cuprins
până la glezne. Se lasă incredibil de grea, fără teamă.
Viaţa ei şi-a predat-o cu nonşalanţă în mâinile mele.
Ţipetele din baie şi bucătărie se estompează. O învârt
uşor şi-i cânt un cântecel fără cuvinte. În inima mea
se cuibăreşte uşor ancestrală senzaţia maternităţii.
Ochii ei mari şi albaştri mă urmăresc complice. Hai
să fugim!

Palma pe spate, dată prieteneşte de cumnatul meu,
mă trezeşte din visare.

- Ica, lasă să facă alţii copii, tu ocupă-te de
economia lumii!

Râde ca un bivol castrat.
Greu îl suport pe acest dobitoc uitat din lumea

necuvântătoarelor. Secretar la primărie!
Făcute de aceeaşi mamă, cum a putut sora mea

să se încurce cu acest burtă verde?
Mai mică cu doi ani ca mine, a gustat într-o

excursie de UTC din fructul interzis. A rezultat o copilă
superbă.  Cumnatul, o lichea de doi bani, îmi reaminteşte
mereu că am terminat Facultatea de Economie şi cu
ajutorul lor. Este adevărat că după moartea părinţilor am
rămas în micul apartament de două camere din spatele
vechiului complex de case H. Ştefan.

Dom’ secretar Vasile s-a descurcat. Prin natura
funcţiei, cu cereri bine ţintite, a obţinut o locuinţă mai
spaţioasă la blocul Cătuşa, în port. Hlizeala lui
interogativă mă face să cred că Gina, cotrar jurămintelor
solemne, a scăpat indiscreţii privind accidentul meu din
copilărie.

Într-o vară, la bunici, am răsturnat un cazan cu apă
fierbinte peste trupul meu firav. Doar în clasa a-X-a de
liceu am realizat ce mi s-a întâmplat. Discuţiile indiscrete
ale fetelor despre sex m-au condus în faţa oglinzii.
Şocată, am constatat că nu corespund nici măcar
pretenţiilor unui magazioner debutant! După o noapte
nedormită, m-am lăsat purtată de idei definitife. Colega
de bancă nu înţelegea muţenia feţei mele. De atunci,
studiul a fost pentru mine singura preocupare. N-am
mai zâmbit decât acompaniind surâsul dulce al nepoatei
mele.

La birou am rezolvat problema rapid. Toate tentativele
de abordare insinuantă le-am executat doar cu un semn
scurt. Colega de la biroul alăturat m-a înţeles. Cu o
ridicare de sprânceană îi trimitea pe amatorii înfierbântaţi
la plimbare, avertizându-i că, în sferele înalte în care
chipurile eu mă învârt, o apropiere necontrolată poate
face... buba! Tot îmi promit să-i aduc Corinei o cutie cu
bomboane de ciocolată pentru liniştea nesperată pe care
am obţinut-o.

Timpul se scurge implacabil. Anuţa a adormit
mulţumită. Vasile a ieşit de o oră şi ceva. S-a dus la
primărie cu probleme... urgente. Deşi mulţumită că a
plecat, o întreb pe Gina:

- Ce urgenţă la ora asta?
- E ziua primarului. Se lasă greu cu mâncare şi

băutură!
Cu drotul încălzit îşi pune a doua buclă.
- Te pregăteşti şi tu?
- Nu, fată!  În două ore se întoarce şi când e cu chef

îl apucă năbădăile... ştii tu!
Îşi schimbă din nou drotul şi ridică ochii printre meşe

de păr neexecutat.
- Aşa-i, că tu nu ştii! Trebuie să fiu toată numai bucle!

Îmi ard podoaba capilară degeaba. După o oră de dezmăţ
nebun, abia-i pot scoate degetele din păr. Când mă
privesc la baie în oglindă, mă sperii de fiecare dată. El
adoarme instantaneu cu burta în sus şi eu îmi descurc
cum pot pletele până la ora unu din noapte. Oricum e
ora de alăptat.

- Gina, chiar voiam să te întreb, de ce mă tunzi pe
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(va urma)

mine ca pe un băieţoi şi tu ai părul până la brâu?
- Ica, Ica, aş vrea eu să fiu tunsă ca tine, dar nu

pot... e ordin!
Cu o mână pe drot şi una pe geacă mă ajută să mă

îmbrac. Ne bezelim scurt şi dispar pe scară.

S-a pus o noapte adevărată. Ies în strada principală.
În câteva minute sunt acasă, îmi zic. Ce-ar fi s-o iau pe
cheu? Susurul Dunării mă binedispune. Urc copilăreşte
cele câteva trepte ale digului de beton. Chiar în faţa mea
apare silueta unei nave la dana de apă. Un zgomot constant
de motor şi multe lumini mă înconjoară ca la un carnaval.
Spre vale, feeria de becuri depăşeşte Şantierul Naval.
Rotesc capul la dreapta şi până departe mărgelele de
lumină lasă senzaţia că acest oraş nu se mai termină!

Păşesc vioi pe dalele dure.  E nefiresc de puţină lume.
De obicei, acum se plimbă câinii la rondul de noapte.
Trec de statuia... clasei muncitoare în lanţuri şi zăresc
aproape de Palatul Navigaţiei o umbră diformă. Pare o
persoană cu multe bagaje. Continui mersul în acelaşi ritm,
dar cu coada ochiului zăresc o caschetă de marinar.
Ocolesc cu grijă şi merg mai departe.

- Hei, tinereţe, mă poţi ajuta puţin?
Paşii mei se înnămolesc de spaimă. Nimeni nu se

năpusteşte spre mine. Mai fac doi, trei paşi după care
privesc mai hotărâtă înapoi. Umbra a rămas neschimbată.

Prind puţin curaj:
- Îmi pare rău, domnule, dar nu  pot face nimic pentru

dumneavoastră!
Aud din spate „Rahat, o fătucă!”. După doi, trei paşi

aud aceeaşi voce:
- Domniţă, vă rog opriţi-vă!
Ca la un ordin, am încremenit.
- Am aceste genţi grele cu toarte rupte şi n-am cum

să mă deplasez la destinaţie.
- Luaţi un taxi, zic, să-i dau lovitura de graţie.
- Nici un taxi nu vine să-mi care bagajele 300 de

metri. Stau aici aproape, la blocul Cătuşa.
- Cătuşa?  întreb mirată.
Curioasă, înaintez spre ciudata arătare.
Văzând că mă apropii, se animă:
- Uitaţi, eu deplasez bagajele unul câte unul până la

strada principală, dumneavoastră numai să staţi puţin
lângă ce mai rămâne...

- Bine, zic, începeţi! şi vin încet spre el.
Se repede nervos la primul geamantan şi-l aruncă pe

umăr. Cu paşi mari ajunge la marginea drumului principal.
Revine rapid. Cele două genţi lălâi care au mai rămas se
urnesc cu greu din loc odată cu el. Îl urmez cu mâinile
în buzunarele gecii. Ajunşi la lumină, zăresc faţa
nebărbierită şi schimonosită de efort. Respiră adânc. Eu
rămân la câţiva metri în penumbră.

Încearcă să se justifice.
- Sunt pilot maritim. Un ghinion teribil a făcut ca

pilotina care m-a adus să fie solicitată de urgenţă.
Echipajul n-a putut decât să-mi lase bagajele pe cheu.

Scoate şapca de marinar şi-şi trece mâna prin părul
vâlvoi, negru şi rebel.

Către mine:
- Te-am reţinut din drum?
- Nicidecum, zic, aveam aceeaşi direcţie!
Cu semnul întrebării întipărit între sprâncene,

reîncepe translaţia bagajelor către blocul cu pricina. La
scara unu, o lumină minusculă indică discret uşa de la
intrare. Grăbit, caută în buzunarul de la piept portmoneul
să mă omenească. Cu mâinile încă în buzunar, îl privesc
direct în ochi. Se scuză cu un zâmbet larg şi-mi întinde
mâna: Mihai!

- Ica, zic, şi-mi pierd mâna încălzită într-o palmă
rece şi fermă.

- Ica, de la... încearcă o asociere de nume.
- Ica, de la Ica!  Mă răsucesc brusc şi intru pe scara

trei. Mă urmăreşte încă nedumerit.
Am, n-am treabă, acum sun din nou la soră-mea.

Deschide uşa şi mă priveşte derutată.
- Tu, fată, s-a întâmplat ceva?
- Gina, stai liniştită. Cred că mi-am uitat gentuţa plic

la tine. O ştii tu!
Mă mir şi eu cu câtă nonşalanţa pot să mint.
- O ştiu, o ştiu, dar azi sigur n-ai venit cu ea.
Se opreşte în faţa mea ca o statuie.
- Ei, cum arăt?
Pentru că nu înţeleg din prima, se răsuceşte radioasă

să-şi etaleze buclele mari şi lucioase. Mă dau puţin înapoi
să prind tot cadrul şi conchid: „numai bună de
scărmănat”! Mă îndeamnă să rămân la o cafea aproape
târându-mă în bucătărie. Refuz categoric. Nu beau cafea
seara şi apoi să nu apară Vasile... ăla cu ordinul!

- Hai Ica, nu fii răutăcioasă. După ce-am rămas grea
am plâns câteva săptămâni. Dacă ar fi fost lovit pământul
de un meteorit m-ar fi afectat mai puţin.  Ştiu că nu-l
suporţi pe Vasile cu glumele lui idioate de care râde singur,
dar să ştii că-i băiat de casă. Frigiderul e mereu plin. Am
fost în concediu şi la mare şi la munte, la Buşteni! La
anul a promis că ne luăm o Dacie nouă. M-am obişnuit
cu el, acum totu-i rutină...

Nu mai ascult. Privesc într-un punct fix. Imagini cu
Gina şi Vasile icnind transpiraţi, demolează somiera care
de abia se mai ţine! Mă ridic brusc şi plec spre uşă.
Gina rămâne cu povestirea neterminată. Îngân un salut
şi dispar pe treptele scării. Simt nevoia de aer, de mult
aer. Fără să-mi dau seama, sunt din nou pe dig. O caut
cu lumânarea? Mă uit speriată de-a lungul cheului, nu se
vede nici o... umbră.

Închid uşa cu piciorul în timp ce mă dezbrac. Prost
obicei. Cuierul de după uşă a început să se aglomereze.
Uite şi poşetuţa plic, stă atârnată aici de două, trei luni.
„Ai dreptate Gina, n-o aveam la mine”. Râd singură ca
de o glumă... de secretar la primărie! În apartament este
foarte cald. Mai scot de pe mine. Tot cald. Mă reped la
calorifer. Nu se poate! Au dat căldură şi nu-i decât 24
octombrie. Să trăiască primarul oraşului Galaţi şi... nu,
numai primarul!
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Opera poetică. Intitulată astfel, ne oferă,
cronologic, capitolele: „Intrarea în scenă”
(1984); „Plimbarea prin flăcări” (1988);
„Preludiu pentru trompetă şi patru pereţi”
(1992); „Documentele haosului” (1994);
„Spre fericitul nicăieri” (1995); „Manualul
bunului singuratic” (1997); „Duminică fără
sfârşit” (1998); „Cartea umbrelor” (2001);
„Evanghelia după Corbu şi alte poeme”
(2006); „Poftiţi domnule Kafka!” (2010);
„Refugii postmoderne” (2010); „Viaţa de
fiecare zi”… (2010).

Integrală selectă, deschisă de academicianul
Mihai Cimpoi prin: „Daniel Corbu, cavalerul
Neantului” şi încheiată de sintagma: „Poezia e
haosul condamnat la visare” (D.C.)

Carte referenţială în poezia contemporană
românească şi nu numai. Stilul epic al discursului
său literar este o lungă constatare a
semnificaţiilor ascunse în semnificat, ascunse
în „fapte la vedere”, estetice ori mai puţin
divulgatoare de estetic, privite în ochi de vultur,
să vorbească, să se destăinuie fără teamă, aşa
cum Istoria le-a risipit în adormirea ei pe lume,
prin lume, peste lume.

Haosul, motiv de ceartă cu lumea referenţială,
cu fractalităţile ei geo-fizice, geo-sociale,
egocentrice şi egotice, este un document ce
trebuie citit, este o documentare a revelaţiei
înainte de adoraţie.

Intrând în faptele săvârşirii poemelor sale,
Daniel Corbu ni se înfăţişează ca un poet al
simbolurilor şi arhetipurilor, al schemelor şi
constanţelor arhetipale. Poezia sa epică atacă
„mitul” şi-l dinamizează în extensii de ritual
neoromantic, postmodernist, într-o largă
diversitate a concretului, uneori divin, alteori
existenţializat şi mereu adevăr substanţializat.
Iată cum se adună aceste structuri epice în „Râul
care trece prin inima mea”:

„Să vină seara (arhetipul)/ Aşteptarea să
limpezească noi vânători (schema ciclică
generată de arhetipul serii) (vânătoarea va
aduna vânatul cuvintelor rostite)/ de cuvinte
vânători cu ogari alergând (atenţie la bogăţia
de sensuri a vânătorii). Tac (Posibil foc de armă,
aşezare în „centru”) Uneori seamăn cu

refugiile (pândaşului, ţintaşului de… cuvinte)/ îmi
înghesui singurătatea în oglinzi – nici o victorie
(insatisfacţia vânătorii de cuvinte)/ cineva mă
ademeneşte cu vorbe ca monezile fierbinţi (vorba
înşelătoare, a arginţilor fierbinţi din palma lui Iuda)”.

Şi, dintr-odată, schema ghemuirii placentare,
adormirii, prizonieratului, provoacă arhetipurile
intimităţii: inima, umbra, luna:

„Mamă, (acel cineva) nu este moartea (moartea, o
ghemuire a fiinţei, o „cădere” în nefiinţă = schemă)/
Trecem fiecare cu o altă icoană în mâini (nouă formă
a ghemuirii)/ roua deconspiră sigiliile/ luna descuie
toate uşile (schema înălţării, generând arhietipul astrului)
îţi mai aminteşte râul (arhietip al scufundării, o
schemă) ce trece prin inima mea (arhietipul sânului =
inima)/ Mamă (din nou ghemuirea… placentară), de
când mă ştiu/ adorm cu mâinile goale (consecinţă a
„coborârii”, arhietipul golului)/ ce să fac/ exist şi eu/
ce subţire mi-i umbra (ce ne(în-de)ajuns; intimitatea
naşterii mele, existenţei mele).

Sensurile simbolurilor, însemnătatea simbolurilor, se
strâng în… Heraclit, în „râul ce trece prin inima mea”,
râul cu izvor pântecul matern, o altă intimitate, pe care
numai „creatoarea” o „ştie”, o păstrează în memoria
ei (ne)mărturisindu-ne „schimbarea la faţă a creatului”
şi transformarea lui în „neschimbat”. Sens al Fiinţei
supus râului - timp, cascadelor neantice ale nemuririi.

Numai în „mamă, nu e moartea”, putem descifra
marea diferenţiere a simbolului de arhetip: „Mamă” –
simbol ce urmează calea numelui (simbolul creaţiei).
Un exemplu de cum simbolul înrobeşte substantivul
pe moşia arhetipului(t.i). În timp ce moartea este un
arhetip, mai mult decât un substantiv, o idee universală
care implică drama existenţei… muritoare.

Dincolo de aceste analize, prin care subiectivitatea
relaţionismului văzut de mine între simbol şi arhietip
nu face decât pledoaria unităţii estetice a poemului epic
Daniel Corbu, voi îndrăzni şi o analiză a vectorilor
semantici ce dinamizează simbolurile în arhetipuri
(t.i). Schemele sintactice ascund aceşti vectori vederii
raţionale în hlamidele „obiectelor sensibile” ce
iluminează „subiectele dezbaterii literare”.

Primul vector, de care, de a cărui intensitate, depinde
„vânătoarea cuvintelor” este: „să vină seara”,
imperativ, impetuos, ce determină „coborârea” ca:
„aşteptarea să limpezească noi vânători de cuvinte”
„vânători, cu ogari alergând”, vânători ce aleargă „ogarii
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De cuvânt mă leagă inima să-mi fac
Din săgeata vorbei aripă şi leac (t.i)

de Daniel CORBU

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

http://www.pdffactory.com
Eugen Ungureanu
Rectangle




11

cuvintelor”.
„Seara”, aici, e mai degrabă un totem protector al

vânătorii de cuvinte alese, pentru un ritual antropofag,
cuvintelor de preţ, în schimbul unor vorbe goale,
spumoase, lichide, sanguine, vorbe semn, vorbe insemn:
„Trecem fiecare cu o icoană în mâini” – al doilea
vector important în spaţiul semantic al schemelor
arhetipului intimităţii. Un simbol totodată dezgolit în
intimitate, în arhetip, până la „semnul” destinului şi al
rugăciunii.

Ca spaţiu dinamic, poemul este o combinaţie liniară
a vectorilor „să vină seara”, „trecem fiecare cu o altă
icoană în mâini”, vectori ce se descompun prin
hăţişurile ideilor şi simbolurilor arhetipale în: „tac”, „îmi
înghesui singurătatea-n oglinzi” (ghemuirea în
intimitate), „roua deconspiră sigiliile” (trădarea puterii
intime), „luna descuie toate uşile” (evadarea din
intimitate); „adorm cu mâinile goale” (cădere, din nou,
în arhietipul golului – un document al haosului); „exist”
(simbolul dus în semnul ex-siterului).

Poemul „Râul ce trece prin inima mea”, în această
dependenţă liniară a vectorilor semantici, provocând
următorul spaţiu esenţial al limbajului literar.

Să vină seara (v1) aşteptarea să limpezească (v2)
noi vânători… Tac (v3) îmi înghesui singurătatea în
oglinzi (v4)… cineva mă ademeneşte (v5)… nu e
moartea (v6)

Treceam fiecare cu o altă icoană în mâini (v7)…
roua deconspiră sigiliile (v8), luna deschide toate uşile
(v9) mă ştiu (v10)… adorm cu mâinile goale (v11). Exist
(v12) subţire mi-i umbra (v13).

O „compunere” a combinaţiei lor liniare, mai mult
sau mai puţin… sintactică, dar în favoarea dinamismului
semantic (axă, matrice semantică vectorială), ar fi:

Fiecare vector are o direcţie bine determinată. Aici,
verbul (vectorul independent) este direcţionat prin
substantiv. De exemplu: „să vină = v1” are dreaptă
semantică „seara”; „să limpezească = v2”, substantivul
aşteptarea; „îmi înghesui = v4”, are direcţia „în oglinzi”;
mă ademeneşte = v5” are suport „cu vorbe”.

Vectorul şi suportul său semantic străpung spaţiul
limbajului literar, respectând sintaxa şi morfologia unei
gramatici vectoriale semantice aparte. Cea mai
importantă componentă a vectorului lingvistic este
sensul lui imposibil de „trasat” grafic. Însă, la îndemâna
interpretării subiective. Mereu impuls – săgetat sferic,
la voia unui liber arbitru aflat în iluminarea
subconştientului revărsat în cotingent, ce participă la
vânători arhetipale… antropofage.

Sensul este un „aşa ar fi”, „aşa nu ar fi”: uşor de
îmbrăcat cămaşă/ a măştilor pornite să-şi zâmbească/
în tinda unei case prea curată/, ce-n simţuri stă deschisă
cu uşa-ntr-un dereg,/ muşcata să vorbească muşcatului
întreg (t.i).

Sensul este săgeata divină a reflexiei admiratoare,
hulitoare, ocrotitoare, milostive, nemiloase, trezire a
unor noi călătorii instinctive, senzoriale. Sensul, mai
mult decât arhetipul, străbătut de el, este imanenţă şi
iminenţă, esenţă a obiectului estetic răsturnat în
adormirea raţională fără trezire, a unui eveniment
imaginar. Aici, „râul ce trece prin inima mea”, inima
poetului.

După cum „predicatul” este vector şi „subiectul”
poate fi suportul acestuia. Direcţia vectorului – actanţă
semantică este/ eliberează vectorul – predicat de obligaţii
gramaticale, având drept legitim de noi gramatici,
negramaticale, de libertăţi dinamice în simbol şi imagine.
Mereu sub aura, sub guvernarea complexelor generatoare
de sens semantic, de combinaţii sintactice semnificative,
până în stadiul ruinării, epuizării sensului semantic în
semn.

Revoluţie a cuvântului Daniel Corbu, a poemului
său, „în alt fel săvârşită”, dar sub stindardul unui „cult
epic” – masă rotundă a dezbaterii arhetipurilor şi
schemelor lor psihologice, foarte aproape de mâncatul
cu mâna, de înmuiatul degetelor în „tochitura mitului”,
a degetelor flămânde să privească o nouă raţiune a
judecăţilor primare. Mai puţin filosofice, mai mult
filologice. Judecăţile asertorice şi apodictice. Între „este”
şi „trebuie”, uneori, gândind problematicul „până la
urmă… există”.

(va urma)
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Cântarea Cântărilor, în ebraică Shir ha-Shirim–
„Cel mai frumos dintre cântece”, iar în latină Canticum
Canticorum, în Septuaginta cartea apare ca Asma,
doar în subtitlu apărând Esma asmaton (Cântarea
cântărilor), reprezintă o culegere de cântece lirice în
limba ebraică incluse în canonul Vechiului Testament.
Conform tradiţiei, compunerea acestor cântece se
atribuia regelui Solomon (sec. X î. Hristos), fapt
contestat de studiile Biblice şi de cele etnografice.
Textul povesteşte cum vara merg spre răcoroşii munţi
ai Libanului şi, fiind însoţit de întreaga sa curte, acest
rege-poet ar fi aflat-o pe Sulamita, frumoasa păstoriţă
săracă, de care s-a îndrăgostit. Studiul lingvistic al
textelor a demonstrat însă că ele au fost compuse între
sec. IX şi III î. Hristos. În plus, s-au dovedit origini
folclorice ale cântecelor. [1]

Unii comentatori defineau Cântarea Cântărilor
drept o reprezentaţie dramatică cu intonări, alţii – drept
un ciclu de cântece culte compuse în cinstea unor zeităţi
orientale. Astăzi, majoritatea istoricilor literari consideră
Cântarea Cântărilor o culegere de texte lirice cu
caracter intim, care se interpretau de un tânăr băiat şi
de o fată în timpul nunţii, uneori, probabil, şi cu ajutorul
corului. Viziunea teologică reprezintă culegerea drept
o alegorie a relaţiei dintre Dumnezeu şi poporul Său
sau o alegorie a dragostei lui Isus Hristos faţă de
Biserica Creştină. [1]

Scurt istoric. Grupa de cinci cărţi poetice (Iov,
Psalmi, Proverbe, Eclesiastul şi Cântarea
Cântărilor) sunt o culegere de realizări spirituale din
perioada cărţilor istorice. [2] De asemenea, Djon
Mak-Arthur consideră că aceste cinci cărţi sunt şi cărţi
de înţelepciune.

Dacă primele 17 cărţi din Biblie conţin istoria
Israelului, atunci putem spune că următoarele 5 cărţi
conţin literatura acestui neam. Căci, când spunem

literatură şi poezie a acestui neam (Israel), ne referim
de obicei la un produs final al imaginaţiei afective a
omului. Biblia nu este însă o carte de lucruri imaginate.
Poezia şi literatura ei este o emanaţie a realităţii trăite
cu Dumnezeu, un produs omenesc este drept, dar
izvorât din cea mai intensă influenţă a lui Dumnezeu
asupra oamenilor: inspiraţia. Căci „oamenii au vorbit
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (II Petru
2:21).

Aceste cărţi poetice au un caracter didactic.
Acestea erau manuale de învăţământ după care se
făcea educaţia în Israel. Dumnezeu n-a lăsat creşterea
copiilor săi pe seama „societăţii”. El s-a îngrijit singur
de aceasta, dându-le evreilor aceste cărţi de creştere
spirituală. Există un progres spiritual pe care-l
urmăreşte chiar şi în felul în care sunt aşezate aceste
cinci cărţi. Ordinea lor a fost hotărâtă de o inteligenţă
divină desăvârşită, căci învăţătorul care a alcătuit
această „programă” este însuşi Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu. [2]

Tot aici, vedem că Cântarea Cântărilor este
încununarea celor patru cărţi poetice anterioare, Iov,
Psalmi, Proverbe, Eclesiastul. Ea atinge culmea
afecţiunii de care este capabilă inima umană în trăirea
sentimentului de dragoste totală şi neţărmurită.
Imaginea este terestră, descriind iubirea dintre soţ şi
soţie, dar în spatele întregii cărţi este o altă prezenţă,
mult superioară. Cântarea de dragoste este o alegorie
pentru dragostea dintre Dumnezeu şi inima umană.
[2]

Dulceaţa Cântării Cântărilor nu poate fi gustată
dacă nu a existat mai întâi abandonarea de sine din
cartea Iov, explozia vieţii noi din cartea Psalmilor,
disciplinarea din cartea Proverbelor şi maturizarea din
cartea Eclesiastul. Şi oare nu este aceasta o descriere
desăvârşită a progresului din viaţa omului care se
întoarce la Domnul? În acest lanţ progresiv de creştere

„În gloriosul templu al revelaţiei, într-un loc anume ales de Domnul Dumnezeul nostru pentru
ca Numele Său să locuiască acolo, într-o glorie şi mai strălucitaore decât cea din templu lumii
materiale, acolo stă această carte, ca unul din lacaşurile din templul de pe Muntele Sion, într-
adevăr mică, dar maiastru alcătuită, cu zidurile şi tavanul dintr-un material mai bogat decât
cedrul, mai ales decât strălucitul fildeş, împodobită cu safire şi plină de mostre de adevăr aduse
din cer de Duhul Sfânt şi depuse aici pentru mângâierea şi desfătarea tuturor celor ce iubesc
locuinţa casei lui Dumnezeu şi locul în care sălăsluieşte gloria Sa”. (George Burrowes)
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spirituală, temele celor 5 cărţi poetice ar putea fi
formulate astfel: Iov – Salvare prin suferinţă; Psalmi
– Revărsare prin rugăciune; Proverbe – Pricepere
prin învăţătură; Eclesiast – Veşnicie dincolo de
vremelnicie; Cântarea Cântărilor – Fericire prin
unire.

Frumuseţea poeziei evreeşti stă în jocul ideilor.
Versurile nu rimează prin ultima silabă ca în poezia
modernă, ci prin interacţiunea
ideilor. Procedeul se numeşte
paralelism. [2]

Acest paralelism poate fi
repetitiv, când cele două versuri
se ajută unul pe altul în susţinerea
aceleaşi idei, „Arată-mi,
Doamne, căile Tale,/ şi
învaţă-mă cărările Tale”
(Psalmul 25:4), antitetic, atunci
când versurile scot o idee în relief
prin contrast „Căci Domnul
cunoaşte calea celor
neprihăniţi,/ dar calea
păcătoşilor duce la pieire”.
(Psalmul 1:6) sau sintetic, când
versurile se completează reciproc
mărind intensitatea unei afirmaţii
„Vei fi plin de încredere, şi
nădejdea nu-i va fi zădarnică./
Te vei uita în jurul tău, şi vei
vedea că te poţi odihni liniştit”
(Iov 11:18).

Această carte este cea mai
controversată din Biblie. Este foarte greu de imaginat
care ar putea fi rolul ei în serviciile religioase din
Sinagogă sau Biserică. Totuşi, frumuseţea ei şi faptul
că Dumnezeu a îngrijit să fie aşezată alături de celelalte
scrieri sfinte o fac una din cele mai sublime texte
poetice care s-au scris vreodată în întregul evantai de
religii ale lumii. [2, Pag. 41] Cântarea Cântărilor
este o odă a iubirii care ridică dragostea dintre bărbat
şi femeie la nivelul stabilit iniţial de Făcătorul nostru.
Culmea iubirii este reciprocitatea de sentimente şi trăiri
dintre un soţ şi o soţie în cadrul sfânt al familiei.

Autorul. Solomon a scris trei cărţi ale Vechiului
Testament: Proverbele, Eclesiastul şi Cântarea
Cântărilor. Este foarte interesant să vedem contextul
în care stau cele trei cărţi, şi aceasta spune ceva
despre caracterul Cântării Cântărilor. [3] Solomon, fiind
acela care a condus Împărăţia 40 de ani (971-931
înaintea lui Hristos) şi a cărui nume apare de şapte ori
în conţinutul ei. Fiind un mare cântăreţ, cartea I
Împăraţi 4:32-33 ne spune că Solomon a compus 1005
cântări şi a avut o cunoaştere deosebită despre

animalele şi plantele din natură. „În textul Cântării
Cântărilor sunt pomenite 21 de feluri de plante şi 15
specii de animale”. [2. Pag. 41] De aceea, putem
spune că această carte a fost scrisă în orice moment
din anii de domnie ai lui Solomon. Căci, descrierea
localităţilor, situate la nord şi la sud, şi timpul descrierii
cărţii arată clar spre Împăraţia unită, care s-a împărţit
în două după conducerea lui Solomon.

Locul unic în Canon. Cartea
a fost inclusă în corpusul Biblic
abia în sec. II după Hristos. În
urma mai multor dispute şi
controverse. Principalul
argument al criticilor la adresa
Cântării Cântărilor a
constituit-o problema caracterului
ei laic, lipsit de mesajul religios
direct în comparaţie cu alte cărţi
Biblice. [1, pag. 70]

Titlul „Cântarea Cântării”
este o expresie idiomatica ce
înseamna în ebraica: Cea mai
aleasă cântare. Midrasul ebraic
o defineşte drept: „Cea mai
demnă de laudă, cea mai aleasă,
cea mai preţuită dintre cântări”.
Cântarea aceasta, numită şi
Canticles (în engleza, n.tr.), este
considerata în general cea mai
dificil de înţeles dintre cărţile
Bibliei. Franz Delitzsch spune:

„Cântarea Cântărilor este cea mai obscură carte
din Vechiul Testament”. [6, pag. 63] Nu e însă greu
s-o îndrăgeşti, dacă-ţi place poezia, iubirea şi natura.

Există o multitudine de păreri între cărturari în ce
priveşte definirea conţinutului ei: antologie de poeme
de dragoste, fără legătura între ele? O mică operă
dramatică? Sau „un dialog între îndrăgostiţi, redactat
într-un limbaj dramatic, marcat de un stil unitar”. [6,
pag. 63] În lumina refrenelor care revin cu insistenţă
pe parcursul cărţii, precum şi a desfăşurării naraţiunii
şi a dimensiunii ei mult prea reduse pentru a putea fi
considerată o „piesă de teatru” propriu-zisă, ultima
definiţie ni se părea cea mai exactă. [5]

Conţinutul cărţii. Ca în toate marile poveşti de
dragoste din lume, faptele acestei întâmplări sunt simple
şi aparent banale. Ceea ce le conferă o
incomensurabilă valoare este bogăţia de sentimente
umane care le însoţesc... Căci cartea este plină de
comparaţii, metafore, alegorii şi personificări
fermecătoare. [2. Pag. 41] Decorul povestirii este
reprezentat de palatul din Ierusalim şi unele scene sunt
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imagini din trecut, imagini anterioare momentului
povestirii. Ne aducem aminte de piesele de teatru
greceşti în care corul dă replica protagoniştilor piesei.
Fiicele Ierusalimului susţin ritmul poveştii. Este evident
că unele din aceste dialoguri erau făcute pentru a fi
cântate. Versetul cheie al cărţii este: „Apele cele
mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea
s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru
dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ” (8:7).

Destinaţia cărţii. Se pare ca destinaţia iniţială a
acestui poem a fost educaţia noilor căsătoriţi în tainele
şi consolidarea dragostei. Ca şi celelalte cărţi poetico-
didactice, Cântarea Cântărilor a fost unul din
manualele după care se făcea educaţia în Israel.
Cartea a avut însă şi o altă destinaţie. Ea era citită în
public la unele din sărbătorile anului calendaristic
ebraic, în acel cadru solemn, cartea nu mai era numai
un manual al dragostei, ci se ridica infinit mai sus,
devenind o alegorie a iubirii dintre Dumnezeu şi poporul
Său pe care şi l-a ales pentru vecie. Această lectură
publică pare, dacă nu total nepotrivită, cel puţin
discutabilă, societăţii moderne de astăzi. [2. Pag. 41]
Mesajul cărţii. Pentru cititorul creştin, Cântarea
Cântărilor constituie o subliniere a unirii noastre cu
Hristos. În Biblie sunt şi alte alegorii care descriu
aceasta relaţie. Se vorbeşte despre Hristos ca şi Cap,
iar despre Biserica ca Trup, definind aspectul de unire
vie într-un organism al vieţii; se vorbeşte despre Hristos
ca temelie şi despre noi (creştinii) ca pietre clădite în
edificiul de deasupra, pentru a defini aspectul trainic
al acestei uniri. Se spune că Hristos este viţa, iar noi
suntem mladiţele, pentru a ilustra caracterul roditor al
unirii noastre, în sfârşit Hristos este prezentat ca „Cel
dintâi născut, dintre mai mulţi fraţi” pentru a sublinia
aspectul unei moşteniri comune pe care o avem prin
unirea cu Hristos. Niciuna dintre aceste alegorii nu
este suficientă pentru a ilustra desăvârşirea unirii
noastre mistice cu Hristos, Mântuitorul nostru. Numai
unirea dintre un soţ şi o soţie, în contopirea totală din
perimetrul familiei, poate reda ceva mai mult
din această extraordinară lucrare prin care
Dumnezeu ne-a aşezat „în Hristos” (Efeseni 5:31-32).
[2. Pag. 42]

Metode de interpretare.

1). Interpretarea naturalistă, care nu vede în această
carte nimic altceva decât o colecţie de cântece erotice,
aşezate laolaltă din cauza subiectului şi frumuseţii lor
comune. Această teorie face din includerea carţii în
canonul religios evreiesc un fapt inexpicabil şi fără
sens. Când ne gândim cât de mult au preţuit evreii
scrierile lor sfinte şi cu câtă atenţie şi-au păstrat ei aceste

„oracole” veşnice, aceasta teorie îşi pierde foarte repede
orice valabilitate.

2). Interpretare alegorică, care transformă întreaga
carte într-o succesiune de tablouri simbolice cu sensuri
ascunse şi sublime. Excesul de imaginaţie îi face pe
susţinătorii acestei interpretări să nege fundamentul
istoric real al cărţii şi îi determină să caute în fiecare
mic detaliu al textului corespondenţe spirituale
desăvârşite. Un astfel de comentator a „văzut” în părul
bogat al femeii descrise în text nici mai mult, nici mai
puţin decât mulţimea Neamurilor care au încadrat
Israelul în lucrarea de mântuire!

3). Interpretarea tipologică găseşte o cale de mijloc
între cele două interpretări de mai sus, păstrând ce
este bun în fiecare şi refuzând excesele extremismelor.
Conform acestei interpretări, cartea are un fundament
istoric real cu o desfăşurare cronologică de
evenimente, întâmplarea este aşezată în şapte
„tablouri” teatrale independente şi interdependente în
acelaşi timp, care descriu dragostea ideală dintre un
bărbat şi o femeie. Frumuseţea sfântă a acestei uniri,
plănuite în tiparul ei de însuşi Dumnezeul creaţiei, este
preluată într-un plan mai înalt pentru a ilustra, în „tip”,
intensitatea iubirii care trebuie să existe între
Dumnezeu şi Israel, în interpretarea evreiasca şi între
Hristos şi biserică, în interpretarea creştină. [2. Pag.
42]
Cartea Cântarea Cântărilor arată porunca veche
asupra căsătoriei, oferite în Genesa 2:24, „de aceea
va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va
lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”,
conducând viaţa în armonia spitrituală a muzicii.
Această carte este dată de Dumnezeu, pentru a arăta
dorinţa Lui de romantism şi frumuseţe în căsătorie,
urmând mult mai mari relaţii în „harul vieţii” (I Petru
3:7). [4, pag. 932.]
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Poezia lui Coriolan Păunescu
se încadrează în ceea ce numim
optzecism, dar cu o vizibilă
distanţare de confraţii săi de
generaţie, printr-un crez, posibil,
impus, de a respecta, cu orice
risc, rigorile clasicităţii, în
consonanţă cu ceea ce numim
tradiţie. De la debut şi până în
prezent, poezia sa rămâne
implantare în prezentul emoţiei
estetice, prin abordarea unei
palete variate de teme şi motive
lirice specifice literaturii
universale. La modul concret,
poezia sa se armonizează cu
marile curente literare de secol
al XX-lea, dar fără (neapărat)
apartenenţe la un model literar
specific. Discursul său poetic se
concentrează în jurul metaforei,
dăruind creaţiei sens, coerenţă, mesaj. Şi astfel poezia
sa ni se relevă printr-o conştientă şi conştientizantă
trăire estetică. Lecturându-i versurile, nu vom remarca
acele filoane ale dramaticului zgomotos, nici efuziuni
triumfaliste, fanatisme sau agresivităţi verbale şi nici
cosmetizări inutile. Chiar şi în înveşmântări de libertate
frazeologică, versul alb nu se eliberează în totalitate de
rigorile prozodicului, ci găseşte modalitatea de a
conserva un subtil fior al cantaţiei interioare, un surplus
de sensibilitate şi armonie cu exteriorul palpabil,
cel real.

Versurile prezentului volum, Interogaţie finită (Ed.
Zigotto, Galaţi, 2014), nu par nici a ocoli şi nici a se
înstrăina de izvorul imaginarului poetic prea bine
cunoscut stilului său. Nu remarcăm un salt peste timp.
Doar ceva mai pregnant, o adâncire meditativă asupra
sinelui, un dialog interiorizat, uneori coerent sau chiar
uşor încifrat. Poetul se aruncă-n vârtejul versului alb,
fără a trasa linii vizionare. Ceea ce-l individualizează
este subtilitatea încrengăturilor tematice şi chiar
stilistice, care surprind plăcut.

În acest volum, cu precădere, sau mai bine zis în
această fază de creaţie, distingem un ton justiţiar, destul
de accentuat, care străpunge-n picaj, cu intenţia vădită
de a imprima o anumită stare, anumite trăiri ale unui

azi, n-aş zice pesimist, cât de
natură psihico-ontologică, un fior
liric ancorat în zbaterile
concretului. Mantia frazării este
atât de amplă încât te simţi biciuit
de limbile vreunui val vuind
vijelios, surprinzând plăcut prin
cromatice volute metaforice:
„albă cărare / cu sirene albastre
speriate de brize /  fiindcă chiul
sacru licărind din banchize / te
cheamă-n adâncuri de mare...”

Lectorul simte ceva mai
pregnant un eu (cu majusculă,
în această fază de creaţie) plasat
în faţa marilor înspumări ale
existenţialului concret,
necosmetizat, în schimb stilizat.
Poezia, ea însăşi, se doreşte a
deveni parte intrinsecă a fiinţei,
cu îndrăzneala de a încresta

universalul, nu doar universul său poetic. Puţin obişnuit
la Coriolan Păunescu, se resimte şi-un anume ton
psaltic, deloc pesimist, aşa cum ne-au obişnuit marii
poeţi de secol al XX-lea, poate din nevoia de împăcare
cu acea stare de răzvrătire interioară, de împăcare,
sau, de ce nu, de acceptare a acestui prezent, aşa cum
îl percepe fiinţa lirică.

În mod cert, asistăm la o anume formă de
„interogaţie” lirică deloc „finită”, în această „curgere
a râului alb”. Avem încredinţarea, poetul ne permite
să pătrundem doar într-o anume fază a luminii sale
interioare, de un anume lirism oracular. O anume sau
specială treaptă emoţională de neîmpăcare şi frământare
interioară, de nelinişti şi întrebări care-şi caută
răspunsul. Totul transpare firesc, de un aşa firesc,
precum îl defineşte Sfântul Grigorie Teologul: „Omul
(Creatorul) este lumea <mare în mic>”; în mod cert,
o formă de împăcare (strategică) a sinelui cu sinea,
sensibil moment de taină, pare-se, sufletesc, ca formă
de dezlegare a unor mistere înnodate ale gândului
nestăvilit, călător.

Livia CIUPERCĂ
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Temperamental vorbind, Cioran era un erotic,
un amator de întâmplări voluptoase, iar femeile
chiar s-au bucurat de gratitudinea lui. Evita relaţiile
statornice, durabile şi se ferea să facă jurăminte
de fidelitate, dar nu pierdea prilejul de a extrage
dintr-o relaţie episodică maximum de satisfacţii.
Bucălat, robust şi, vorba lui Petre Ţuţea deştept
de plesnea, cucerea repede interesul femeilor
pe care se-ntâmpla să le cunoască. Indiferent
femeilor n-a fost niciodată, cum nici el n-a ratat
prea multe ocazii de a intra în graţiile lor. Iubea
frumosul (cine iubeşte urâtul?) şi făcea eforturi
de cucerire, pentru ca mai apoi să se înfrigureze
de teama pierderii a ceea ce a cucerit.

Înţelegea nevoile trupului şi dincolo de
reprimările impuse căuta să-i ofere partea de
nutriment reclamat. Ajuns la Bucureşti, ca student,
frecventa casele de toleranţă şi se intriga de faptul
că noii săi colegi nu arătau acelaşi interes
descărcărilor erotice. Erau, îi scria lui Bucur Ţincu
la 23 noiembrie 1930, toţi trecuţi de 25 de ani
şi, cu toate acestea, aproape nici unul nu
frecventează femeile, lucru peste care nu se
mai poate trece de la anumită vârstă şi pe care,
cel puţin după părerea mea, este absurd să-l
neglijeze cineva. (12 scrisori de pe culmile
disperării, Editura Apostrof, Cluj-Napoca, 1995,
p. 31).

Avea, când scria aceste rânduri, 19 ani,
sângele îi clocotea prin viscere şi scepticul optase,
se pare, definitiv pentru o filozofie a vieţii, cu
înţelegere pentru ţesut şi fiziologie - îşi înţelegea
bine trupul şi credita funcţiile senzaţiei ca
prioritare faţă de transcenderea lor în idee. Toată
viaţa mea, îi scria prietenei sale din Koln,
Friedgard Thoma, la 19 februarie 1981, a fost o
confruntare cu trupul meu. (Friedgard Thoma,
Pentru nimic în lume, Editura Est, 2005, p. 19).
A fost şi a rămas un euforic nevindecat, cu
convingeri trăiriste şi cu o apetenţă mai specială
pentru înţelegerea vieţii concrete, empirice,
imanente, aşa cum şi-o însuşise în seminariile lui
Nae Ionescu.Târziu, în 1982, când era deja bine
prins în mrejele ademenitoare ale profesoarei din
Koln, îi scria fratelui său la Sibiu că dacă printr-
o minune aş lua viaţa de la început, m-aş
ocupa numai şi numai de dămuri (Scrisori către
cei de-acasă, Humanitas, Bucureşti, 1995, p.191-

192). Era un semn că privea femeia cu alţi ochi, dar şi
că dispreţuia problemele lumii, pe care şi aşa nu le
putea influenţa.

În anul 1933 participa la reuniunile Grupării
Intelectuale Thesis din Sibiu, constituită de Ecaterina
Săndulescu – în timpul cât a funcţionat ca profesoară
la Liceul de fete Domniţa Ileana din oraş. Prin
reuniunile ei şi prin conferinţele publice susţinute,
gruparea a ridicat atmosfera culturală a oraşului şi-a
trezit nu doar interesul intelectualilor, a populaţiei, dar
şi autorităţile din oraş se arătau interesate, de vreme
ce punea la dispoziţia grupării, pentru reuniuni, însăşi
sala de şedinţe a prefecturii. Ulterior, reuniunile se vor
ţine acasă la medicul psihiatru I. Popescu-Sibiu, o
personalitate a vremii şi a Sibiului. Îşi dăduse doctoratul
cu teza Doctrina lui Freud, premiată de Academia
Română şi publicată mai apoi cu o prefaţă semnată
de C.I.Parhon. Mai făceau parte din această asociaţie
Al. Dima, venit în oraş ca profesor de la T. Severin,
Horia Petra Petrescu, secretarul literar al Astrei,
Andrei Dosios, medic neurolog om de rafinată
cultură literară, muzicală, subtil analist (Ecaterina
Săndulescu, …Din umbra umbrelor, Editura Albatros,
Bucureşti, 1981, p. 101).

Tânăra profesoară Ec. Săndulescu era mai în
vârstă decât Emil Cioran cu şapte ani, dar între ei se
stabilise o prietenie intelectuală reconfortantă pentru
amândoi, deşi cred că fiecare năzuia la mai mult. În
cartea sa memorialistică, Ec. Săndulescu povesteşte
despre o seară când pe o bancă din Parcul Astra
am stat până târziu de tot,într-o nevoie amară de
confesiune, vorbind despre Dostoievski, mi-a spus
atunci: Cine a gustat din cărţile lui Dostoievski
nu mai poate muri. Şi mai spune autoarea. Această
prietenie a avut darul să mă trezească din somnul
meu sibian. (Ibidem, p. 110).

Memorialista nu spune mai mult, dar Cioran, la acea
vreme, se afla prins în perspectiva unei burse Humboldt
în Germania şi nu cred că-şi încurca urgenţele şi
priorităţile. A şi plecat în toamna anului 1934 la Berilin,
iar relaţiile dintre ei au continuat pe cale epistolară.
Fac curte simultan unor  hitleriste,
complăcându-mă în cele mai ciudate şi mai dulci
melancolii amoroase, îi scria la 29 ianuarie 1934. (Emil
Cioran, Opere II, ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi
Eugen Simion, Academia Română, Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2012, p.1045)

Şi tot în această scrisoare mai adăuga: De fapt,
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gândurile mele au fost la d-ta şi te rog să mă crezi
că sunt infinit sensibil la dovezile de prietenie pe
care mi le dai. (Ibidem, p.1046)

Lucrurile nu vor rămâne multă vreme încurcate.
Numai fiind nesincer, poţi rămâne efectiv singur, îi
scria din Paris la 5 februarie 1940 Şi eu am pus
totdeauna singurătatea înaintea iubirii. Cât am
fost la Sibiu, am vrut să am curajul să-ţi spun ce
greşeală faci luând necontenit atitudini. De ce
defectele altora te fac violentă, când ele sunt
singurul farmec şi singura atracţie în orice fel de
relaţii? Ai refuzat pe toţi prietenii mei de acolo.
Cum voiai să ne întâlnim, când erai paralelă
tuturor pe care-i întâlneam? Te-am găsit nespus
de nemiloasă cu Cristescu, al cărui singur viciu
îmi pare a fi un exces de discreţie şi de distincţie.
Din vremurile bune, în care matale, Dosios şi cu
mine plimbam inteligenţa prin parcurile şi nopţile
Sibiului – drumurile noastre s-au separat în acest
fel: eu am devenit, în toate, mai sceptic, pe când
matale mai crezi în adevăruri şi-n sincerităţi. A voi
să-ndrepţi pe cineva sau a spune cuiva verde-n
faţă – este o iluzie la care nu ştiu cum de mai aderă
decepţiile D-tale. (…) Îmi permit să sper, spunea
Cioran în încheierea scrisorii, că mă ierţi şi că
amintirea sau prezenţa mea nu-ţi va inspira numai
regrete, ironii şi amărăciuni. (Ibidem, p.1132-1133).
Era o schimbare de ton evidentă şi probabil că
adresanta a înţeles.

În acelaşi timp însă, în paralel, Cioran se afla într-
o prietenie mai apropiată, mai cordială chiar cu
Margareta, o profesoară de fizică la acelaşi liceu cu
Ec. Săndulescu, cu care de asemenea se afla într-o
frecventă relaţie epistolară. Din scrisorile acesteia
către Cioran aflăm de gelozia Ecaterinei Săndulescu
şi de tachinările cu care o trata în cancelarie, ori de
câte ori aducea vorba despre cel pe care-l râvneau
amândouă. Prietenia Margaretei cu Cioran se înfiripase
cel mai probabil în 1939, când scepticul a fost
transferat de la Liceul Andrei Şaguna din Braşov la
liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu. Nu ştim dacă şi cât
a funcţionat la această şcoală, pentru că era deja la
Paris, pentru susţinerea unui doctorat în filozofie, iar
statul român îi aprobase deja prelungirea bursei şi
pentru anul 1939.

Oricum, din scrisorile Margaretei către Cioran
aflăm că se cunoscuseră bine, că între ei se înfiripase
deja o idilă serioasă, iar tânăra profesoară de
matematici, deşi îi cunoscuse firea sa nestatornică şi
repulsia pentru o angajare conjugală, chiar îşi făcea
nădejdi că totul va căpăta o anumită finalitate. Că l-a
iubit pe Cioran este sigur şi nu se sfia s-o afirme
răspicat în scrisorile ce i le trimitea la Paris. Luţ al
meu, îi scria la 12 decembrie 1939, m-ai întristat cel
mai mult când mi-ai scris că nu-ţi dai seama în ce

măsură ţin la tine. Nu ţin la tine în nici un fel de
măsură, sau mai bine zis, ţin în aşa măsură încât
chiar dacă prietenia noastră s-ar curma acum,
pentru mine ar fi împlinită.

La acea dată Cioran colinda Franţa cu bicicleta şi
nici gând n-avea să-şi pregătească doctoratul anunţat.
Legătura cu ţara, cu familia şi cu prietenii o ţinea
exclusiv pe cale epistolară şi deja îl bătea gândul
rămânerii definitive în capitala Franţei. Margareta ştia
sau măcar bănuia că nu este singura parteneră de
dialog epistolar cu Cioran, îi spune, într-o formă uşor
disimulată în aceeaşi scrisoare din 12 decembrie.
Prietena ta din Sibiu (vreau să zic eu, ca să nu
confuzi) a mai îmbătrânit de când ai plecat. Azi
şi-a descoperit primul (sper) fir de păr alb, care a
amărât-o grozav. L-a smuls imediat. Te previn că s-
ar putea s-o revezi cheală, îşi încheia epistola tânăra
profesoară (Emil Cioran, Opere, II, Editura Fundaţiei
Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2012,
p. 1440-1441).

Zece zile mai târziu, la 22 decembrie 1939,
Margareta îi expediază o nouă scrisoare în care îl
anunţa de iminenta sa plecare la Bucureşti (se apropia
vacanţa de iarnă), iar finalul chiar merită reţinut: Eşti
un mare om, Luţ, ceea ce înseamnă că se lămurise
cu cine are de-a face. Îi făcea zile fripte Ecaterina
Săndulescu şi-n scrisoarea din 12 ianuarie 1940,
expediată din Sibiu, îl informa despre toate aceste
şicane şi mici răutăţi ale colegei sale de cancelarie.
Isteaţa D-na Săndulescu nu pierde nici o ocazie
de a mă iscodi în privinţa ta şi a mea. Procedează
cu mine întocmai ca un savant cu un cobai.
Inventează, cred, vise, de ce, în care îi apari tu şi
pe care mi le spune atentă, observând reacţia.
Teribil m-aş strâmba la ea! Sunt sigură că dacă
te-o mai vedea o să-ţi spună că e convinsă că nu
te iubesc şi eventual te va compătimi pentru
neşansa ta.(Ibidem, p. 1445).

Făcea totuşi parte din cercul lui Noica, Nae Ionescu
şi Cioran, pentru că, în scrisoarea din 30 decembrie
1939, îşi informa prietenul parizian că va petrece
câteva zile la Poiana Braşov, cu Valentina şi Dinu,
dar nu-şi ascunde incertitudinile în privinţa lipsei de
perspectivă a relaţiei lor. Sunt veşnic turmentată de
ideea că nu vei reveni şi mă întreb ce se va alege
de mine atunci. Păcat că acum sunt bătrână, Luţ,
aşa că nu-ţi mai pot spune că m-aş omorî şi nici nu
te pot minţi. Acum ştiu eu ce râie e viaţa. Mai ştiu
însă cât e de greu să trăieşti strângând din dinţi,
dar asta n-are nici o importanţă (Ibidem, p.1447-
1448).

Uneori îl dojenea, dar o făcea cordial, mângâietor,
sfielnic şi cu tandreţe. Mi-ai promis, îi scria într-o
scrisoare expediată la 12 martie 1940, într-o seară,
cea mai frumoasă seară pe care am petrecut-o
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împreună (ştii după o plimbare în parc, la restaurantul
cu Erika) că n-ai să mai stai în cafenele. Scrisorile
tale te demască. Fiecare plic poartă ştampila a câte
unui bar excentric. Sunt într-adevăr plăcute? (Ibidem,
p.1456).

N-a fost numai Ecaterina Săndulescu cea care
dezavua, dintr-o gelozie personală, relaţia profesoarei
de matematici cu Cioran. În scrisoarea din 12 martie
1940, Margareta relatează despre insinuările lui Ionel
Neamţu, pe care l-a întâlnit la Cercul francez şi care
s-a făcut luntre şi punte s-o cunoască. Tu ştii ce
oroare am eu de indiscreţii. Ei bine, omul acesta
moare de nerăbdare să afle ce am pe suflet.
Introducere a fost mărturisirea că mă apreciezi, la
care i-am răspuns cu un vag Într-adevăr? Apoi
mi-a spus că eşti aşa şi aşa, în fine extraordinar.
L-am ascultat neclintită. Exasperat că nu mă
destăinui, cum de altfel se aştepta, atacându-mă
atât de meşteşugit şi-a exprimat părerea. În
definitiv, dumneata, D-ră, eşti prea echilibrată ca
să-l poţi urma pe Cioran pe culmi, la care eu i-am
răspuns cu sfinţenie, imitându-te Pe culmi n-ai
nevoie de societate. Era de aşteptat. Ionel Neamţu
se pronunţase destul de abraziv asupra volumului lui
Cioran, Lacrimi şi sfinţi, şi încerca să-şi inducă opiniile
şi asupra celor din preajma scepticului.

Oricum, ordinea scrisorilor expediate de profesoara
sibiană reface, într-o gradare crescândă, neîncrederea
autoarei în şansele de împlinire a relaţiei lor pasionale.
Îi făcea în continuare declaraţii pătimaşe de credinţă
şi dragoste, dar perspectiva unei finalităţi se îndepărta
odată cu trecerea timpului. E poate tot atât de inutil
să-ţi repet că te iubesc mult – cu toate rezervele
noastre – atâta vreme cât sunt convinsă că nu te
îndoieşti, îi scria la 16 martie 1940.

Mă gândesc dacă oare te merit eu cu adevărat,
îi scria şi la 10 aprilie 1940, probabil ca răspuns la
nişte încurajări venite de la scepticul rătăcit prin spaţiul
galic. Adevărat este că, în ceea ce-l priveşte pe
Cioran, acesta n-a făcut nimic pentru a descuraja
încrederea profesoarei. Cultiva în continuare
încrederea în simţămintele sale sincere şi profesoara
se considera privilegiată. Dragă Luţ, îi scria la 26
aprilie 1940, ţi-am făcut o mulţime de promisiuni şi
am uitat să-ţi scriu că acum te iubesc cu totul altfel
decât acum puţin timp. Penultima ta scrisoare a
fost, pentru mine, o revelaţie, nu în ceea ce te
piveşte direct, dar mi-ai scris tu acolo nişte lucruri
pe care eu le-am aşteptat multă vreme. Mi le-ai scris
aşa cum voiam să le aud. Le doream de întotdeauna
şi tu mi le-ai spus. Vezi dar că nu mai puteai fi
acum acela care erai înainte de a le scrie.

Sigur, încurajările lui Cioran nu elimină complet
incertitudinile Margaretei. Şi mie mi-e foarte dor de
tine, îi scria la 14 mai 1940. M-am gândit de atâtea

ori la cât de puţin am fost împreună! S-au întâmplat
şi se întâmplă prea multe prefaceri, încât cele
câteva biete întâlniri ale noastre se distanţează şi
mai mult, îşi pierd conturul, se scapă uşor printre
degete. Nu le pot uita, desigur, dar sunt din ce în
ce mai tristă când mă gândesc că s-ar putea să nu
ne revedem sau întâlnirea noastră să fie aceea a
doi oameni sfârşiţi, ruşinaţi de mizeria lor, care
n-au ce să-şi mai spună. Şi tot în această scrisoare
mai adăuga ceva despre nesiguranţa şi singurătatea
care o chinuie devastator şi nu-i dă pace: Dragul meu,
nu pot să-ţi scriu cât de perfid mă chinuieşte
nesiguranţa. Trăiesc într-o singurătate din ce în
ce mai ermetică în care tu eşti singura fiinţă admisă
(Ibid. p.1463).

La tot zbuciumul acesta fiinţial se mai adăuga
devălmăşiile veacului, iminenţa războiului ce se
pregătea să cuprindă Europa şi chiar mapamondul
întreg. Urmăresc la radio comunicatele cu privire
la soarta Franţei şi fiecare zi mi se pare mai greu
de suportat. Când mă gândesc la soarta Parisului
şi presupun absurd că ar putea fi ocupat de nemţi
mă apucă nebunia. Nu erau chiar absurde gândurile
care o traversau pe profesoară. Curând, la 14 iunie
1940, trupele germane ocupă Parisul şi Cioran, rămas
în capitala Franţei, asistă la un spectacol apocaliptic
de declin al civilizaţiei.

La 5 noiembrie 1940, Margareta expediază ultima
sa scrisoare către Cioran. Nu găsim în rândurile ei
explicaţia rupturii dintre cei doi parteneri epistolari,
ceea ce ne face să credem c-au mai fost şi altele
pierdute în devălmăşiile istoriei care a urmat. Am spus
ultima, deşi cred c-au mai fost şi altele pierdute de
adresant în urma deselor sale schimbări de domiciliu.
Iremediabil pierdută este doar scrisoarea expediată
din ţară la 27 octombrie 1940, pe adresa Legaţiei
Române din Paris, pe care Cioran n-a primit-o. Din
această ultimă scrisoare aflăm că devenise şi ea
interesată de politică, simpatiza cu mişcarea legionară
şi regreta că iluminarea i-a venit aşa de târziu. Mă
simt vinovată că nu m-am informat mai devreme de
ceea ce a însemnat Codreanu şi mişcarea lui. Acum
ispăşesc (Ibid, p.1466).

Nu mai spun că refacerea întregului roman epistolar
implică şi consultarea scrisorilor de răspuns ale lui
Cioran către Margareta, de care n-avem nici o ştire.
Cănd se va afla adevărata identitate a Margaretei şi a
traseului ei ulterior de viaţă, putem spera în existenţa
unui scrin tainic, cu scrisorile de răspuns ale lui Cioran,
ceea ce ar reface întregul traseu al relaţiei pasionale
dintre doi tineri, pe care viaţa i-a ţinut departe unul de
altul, lăsând sentimentele să se consume în suc propriu
şi cu toate izbeliştile unei istorii neprielnice la cheia
destinului lor.
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Volumul de versuri al lui
Victor Sterom, Destinul umbrei
(Amanda Edit, Sinaia, 2012)
aprofundează regimul nocturn,
tuşele expresioniste intervenind

pe fondul unor profunde medita ţii. Atingerile
selenare veghează plonjarea în vastele ape
interioare. Vieţuirea în oglinzi se află, paradoxal, sub
semnul ludicului cu aspect terifiant: iată că ştim ce
suntem/ un ciorchine de coşmare/ o despletire de
secunde.// dacă îmi trebuie o umbră/ o iau ca pe
o joacă/ a degetelor noastre. (dacă îmi trebuie o
umbră) Traseele acestor alunecoase teritorii pot fi
brăzdate cu abisuri, forme aprofundate ale perenului
cinis et umbra sumus. Crespusculul invocă
îndepărtarea spre cele mai fluide taine: lăuntrice
ape mă sorb/ în pâlcul de sunete/ bucurându-se
că plec. (strâns ca un pumn) Ecouri thanatice
populează singurătatea poetului. Subtil, persistă
ameninţarea fantomaticelor destrămări. Situarea în
inima atmosferei apăsătoare vine cu acea aură
saturniană proprie estetizărilor lirice deznădăjduite.
Tăcerile sunt greu suportabile în mediul apăsător al
unor cvasipermanente ploi sufleteşti. Este chemată,
ca una dintre puţinele soluţii salvatoare, perechea
visată de poet, întru restabilirea echilibrului: aştept
să vii nevăzută/ în odaia mea din cer/ cum vine
lacrima-n fior.// cum tremurul razei/ în răsărit de
lună/ şi-n umbră tuturor. (cum tremurul razei)
Mesajul poetic este esen ţializat. Formulări
mazilesciene dau forţă acestor imagini înfiorate: cel
ce te priveşte acum/ e urma sângelui meu/ şi norul
ultimei chemări. (cel ce te priveşte acum) În
solitudine se pot regăsi şi vechile instincte ale
echilibrului, sub o lună ninsă, din prea multă iubire.
Dar iluzia siguranţei va fi zguduită de gurile
flămânde ale timpului putrezit. Eveniment fatal,
îngroparea în labirint poartă către inimă aerul fetid
al fiinţării pe limba şarpelui. Poetul pare a fi pe
malul unei posibile Insule a morţilor, poate
asemănătoare celei puse în operă de Arnold Böcklin.
Veşnicele căutări suportă întunericul brăzdat timid
de lumină. Sunt ameninţate chiar şi constantele
sacramentale. Frigul asaltează vasta filozofie a
crucii. Temperate ecouri ale esteticii expresioniste
se regăsesc în versurile lui Victor Sterom: acolo te
voi căuta/ te voi cuprinde/ în gândul meu despre
moarte./ ziua stă pe fruntea şarpelui/ pe cornul
melcului/ căutându-şi umbra printre stele. (dar
sunt puţin câte puţin) Călătoriile se apropie de
evaziunea onirică. Oglinzile se scufundă în umbre
lunare. În spiritul clopotarului Carhaix din

capodopera lui J.-K.
Huysmans, Là Bas,
misterul pune în mişcare
ecourile interiorităţii:
ţipătul păsărilor/ îl văd
posesiv/ sub clopotele
enigmatice/ durerea
arborilor/ smulşi de
furtună/ îmi trece de
tâmple în sus.// spuneam
în gând/ că te pot visa în
ceruri/ ca pe o strigare din
urmă. (spuneam în gând)
Suntem în fa ţa unei
experienţe lirice de limită.
Patimi crepusculare
incendiază pământul şi
cerul. Tainele mateine veghează durerosul proces al
metamorfozelor: acum mă ascund în spatele tainei/
dincolo de ochii trufaşi/ până când va ţine coşmarul./
care lucrează încet/ dislocând bucată cu bucată/ fiinţa
mea nobilă. (când însuşi timpul îmi este) O specială
rafinatezza  au aceste versuri despre  inima cuvintelor.
Imaginea flagelării ia valoarea unei constante ontologice
pentru imaginarul poetic ultragiat ce, prin sublimare, tinde
către dezmărginire. Poezia lui Victor Sterom nu lasă loc
niciunei aluzii vernaculare, stările lirice exprimate vizând
zonele superioare ale spiritului. Acuitatea şi profunzimea
trăirii sunt incontestabile. Penetrantele metafore întregesc
un peisaj al complexităţii, ca profesiune de credin ţă: o
agonie de care mă apropii/ cum somnul de o floare/ când
în oglinzi îmi moare visul./ cu paşi mărunţi încerc să
fug/ cu timpul unui clopot spart/ în palme./ şi iarăşi
urlu-n aşteptarea/ celui care nu mai soseşte/ în forma
mea de goluri în care sunt. (ca mii de faruri)  Estetismul
aduce aproape ochii unei superbe lumi de dincolo.
Subtilitatea se rostogoleşte odată cu umbra visului. Pe
pământ se aud, între cărţi şi tablouri, valurile
întunecatei mări. Taină rostogolind sângele într-o spa ţio-
temporalitate abolită, totuşi cu apăsătoare nuanţe
nocturne. Frigul e resimţit în cele mai profunde straturi
ale fiinţei, alături de dureroase tăceri fluide. Mereu  va
exista un vultur ce sparge limitele şi necuprinderile,
împreună cu inevitabilele esenţe flagelante: văzusem
nevăzutul/ şi era timp să mai văd ceva/ din toate părţile
năvălind./ cele ce nu stau într-un loc/ şi în ceaţa lor
celestă/ însângerându-mă. (deschizându-mi-se sub tălpi)
Versurile lui Victor Sterom sunt rezultatul puternicei
atitudini reflexive abordând şi aprofundând teme
incandescente. O cromatică elocventă însoţeşte aceste
explorări ale abisului, spre a îmbogăţi, incontestabil,
peisajul poetic românesc.
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Portrete la Dunărea de Jos reprezintă – aşa cum
se precizează în Nota explicativă de la pagina 4 – „al
treilea volum al proiectului de istorie şi critică literară:
Scriitori gălăţeni de ieri şi de azi”, colecţie iniţiată
de Centrul Cultural
Dunărea de Jos.

Livia Ciupercă
realizează o lăudabilă operă
de restituire pentru
contemporaneitate a multor
personalităţi covurluiene:
prelaţi, demnitari, oameni
de la catedră, scriitori,
publicişti, periodice ale
vremii etc. Remarcabilă
este valoarea docu-mentară
a textelor care fac subiectul
cărţii. Autoarea face o
temeinică investigaţie de
arhivă, dovedind certe
calităţi de cercetător.
Recunoaşte însă că
demersul său nu este
exhaustiv: Citim şi scriem,
conştient, despre autorii
ale căror scrieri ne-au
fascinat, despre cei
asupra cărora mantia
timpului s-a aşternut în
uitare.

Primul capitol al volumului este intitulat Un
tainic popas la Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu
trimitere directă la unele lucrări semnate de
Preasfântul Părinte Arhiepiscop Casian, al Eparhiei
Dunării de Jos: Duh din cuvânt, Bunavestire în
iconografie şi în cult, Mreaja  cuvântului,
Candelele credinţei, Întru lumina Ta, Poarta
cerului etc.Capitolul Memoria timpului începe un
studiu temeinic despre marea personalitate a
tecuceanului Alexandru Papadopol-Calimach ,
istoric, publicist, traducător şi om politic, ardent
militant pentru Unirea Principatelor, ministru în mai
multe guverne, vicepre şedinte al Academiei
Române, colaborator la mai multe reviste etc.
Regăsim tot aici referinţe despre un alt reper al
culturii româneşti din secolul al XIX-lea, Calistrat
Hogaş, tot tecucean, prin retrospectiva făcută chiar
de fiica sa, Simona. Despre ambasadorul
spiritualităţii româneşti, Ion Petrovici , tot
tecucean prin naştere, filosof, logician, eseist,

memorialist, scriitor, orator, om politic şi profesor universitar,
deputat şi ministru în mai multe guverne sunt transcrise
câteva pagini memorabile referitoare la mari personalit ăţi
ale vremii: Alexandru Papadopol-Calimach, Titu Maiorescu,

Nicolae Iorga, Barbu Ştefănescu
Delavrancea, Octavian Goga,
Garabet Ibrăileanu etc. De
asemenea, regăsim mărturii
emoţionante, adevărate elogii
aduse lui Ion Petrovici din partea
altor personalităţi: Teodor Al.
Munteanu, Al. Săndulescu,
preoţii Ioan Barda şi Dimitrie
Bejan ş.a. În context, menţionăm
şi preocuparea consistentă a
profesorului şi scriitorului
tecucean Ionel Necula pentru
studierea vieţii şi operei lui Ion
Petrovici (a publicat mai multe
cărţi şi zeci de studii şi articole pe
tema respectivă). Referinţe
semnificative ne prezintă Livia
Ciupercă despre scriitorul,
etnologul şi folcloristul Tudor
Pamfile, născut la Ţepu. „Tudor
Pamfile se dovedeşte un subtil
culegător de folclor, un fin
observator, un crainic fidel.
Textele pe care le transcrie

conservă psihologia ţărănească, particularităţile folclorului
românesc de la Gurile Dunării, din Ţara de Jos a Moldovei”,
scrie autoarea, despre „peregrinul cultural” Constantin C.
Buzdugan, născut la Coasta Lupei (Nicoreşti), implicat în
presa culturală şi în mişcarea socialistă de la sfârşitul
secolului a XIX-lea şi fiica acestuia Cornelia Buzdugan-
Haţeganu, născută la Galaţi, cunoscută poetă în perioada
interbelică. De asemenea, sunt cuprinse în acest capitol
nume mai puţin cunoscute publicului larg, dar cu contribu ţii
consistente la dezvoltarea culturii din această parte de ţară:
Cora Irineu, născut la Tg. Bujor, fraţii Gheorghe Bujoreanu,
Dumitru Dogaru, născut la Frumuşiţa, Constantin Gh.
Ştefăniu şi Teodor Al. Munteanu, născuţi la Smulţi,
Constant Tonegaru şi Bennedict Corlaciu, născuţi la Galaţi,
Marcel Gafton, născut la Pechea şi Ioan Constantinescu,
născut la Rogojeni-Galaţi. Sunt în această carte nume pe
care le menţionăm cu emoţie, fiindu-ne contemporani: Lică
Rugină, născut la Bălăbăneşti, reputat scriitor şi jurnalist,
şi Mircea Ionescu, cunoscutul prozator, ziarist şi editor
gălăţean, căruia i se acordă generoase spaţii în economia
volumului.
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Un alt capitol al cărţii se intitulează Incursiune în presa
covurluiană. În deschiderea capitolului se aduce un elogiu
revistei Zburătorul, „publicaţie literară gălăţeană”, la 100
de ani de la apariţie, în 1913, pagină importantă în istoria
presei gălăţene. Sunt aduse în atenţia noastră, cu succinte
comentarii, publicaţii precum: Revista Dunării, Concordia,
Galaţii, Vocea Covurluiului, Lucrătorul, Zorile, Poşta,
Frăţia, Covurluiul, Dacia, Trompeta Covurluiului, Farul,
Sfânta Scriptură, Vulpea, Datoria cetăţeanului, Ordinea,
Dunărea, Ciolanul, Fulgerul, Aurora, Învierea, Pagini
dunărene, Incandescen ţe, Viaţa nouă, Viaţa liberă,
Buzunar etc.

Livia Ciupercă remarcă efervescenţa publicistică „în
ţinutul generos al Dunării de Jos”, faptul că „multe publicaţii
şi-au adunat condeierii în reflectarea evenimentelor
curente”. Într-adevăr, la Galaţi s-a practicat o presă de o
mare diversitate tematică: socială, politică, religioasă,
umoristică, unele publicaţii purtând titluri pitoreşti.

Subcapitolul Şcoala românească din Judeţul Covurlui,
reflectată în presa covurluiană menţionează doar câteva
titluri. Din cercetările noastre rezultă că la Galaţi au apărut
şi multe periodice cu tematică didactică şi de cultură: Amicul
pedagogiei, Semănătorul, Biserica şi şcoala, Buciumul
instrucţiunii, Vremea nouă, Calea nouă, Şcoala, Opinii
şcolare, Catedra, Orizonturi, Lămuriri Şcolare, Căminul
Şcoalei, Carpii, Daruri pentru cei mici, Amiezi de cântec,
Educaţie pentru fiecare, Educa ţie pentru protecţia
consumatorului, Şcoala gălăţeană, multe reviste şcolare.
(Detalii, în lucrarea Ghiţă Nazare, Casa Corpului Didactic
Galaţi. Repere monografice . Editura Didactică şi
Pedagogică, Galaţi, 2015).

În ultimul capitol, intitulat Bucuria lecturii, autoarea
îndeamnă la lecturarea câtorva cunoscuţi şi apreciaţi scriitori
gălăţeni de astăzi: Paul Sân-Petru, Coriolan Păunescu,
Sterian Vicol, Gheorghe Gurău, Cati Motea, Doina
Alexandru, Ion Manea şi Dan Plăeşu. Volumul se încheie
cu Cartea de vizită a unui scriitor: George Arion şi cu
recomandarea de a citi Cele mai frumoase 100 de interviuri,
carte interesantă, „prin dezvăluiri care surprind, firesc,
spontaneitate, joc scenic, plăcerea confesiunii”.

Cele aproape 200 de pagini ale cărţii Liviei Ciupercă se
pot constitui într-un document de istorie locală şi nu numai,
sursă deosebit de utilă pentru aprofundarea cercetărilor
privind contribuţia personalităţilor cuprinse în sumar la viaţa
socială, politică şi culturală locală şi naţională. O sugestie
în acest sens ar putea fi tematica unor lucrări de licenţă,
pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ sau
pentru doctorat, elaborate de cadre didactice de limba
română şi istorie, în mod deosebit. De asemenea, poate fi o
sursă de informare şi documentare pentru alte demersuri
editoriale.

*Livia Ciupercă, Portrete la Dunărea de Jos, Editura
Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2014.

Editată de Casa Corpului Didactic şi Asociaţia
Profesională Şcoala Gălăţeană, 20 de pagini color
şi o ţinută pedagogică impecabilă, Revista Şcoala
Gălăţeană împlineşte în luna mai 25 de ani de viaţă.
Este cea mai longevivă publicaţie de profil din
judeţul Galaţi şi printre foarte puţinele din ţară.

La apariţie, în 1990, Colegiul de redacţie era
format din: Ghiţă Nazare - director, Jana Andreescu,
Gheorghe Felea, Miroslava Gherasim, George
Lateş, Maricica Stanciu; acum, la cei 25 de ani,
Colegiul de redacţie este format din: Ghiţă Nazare
- director, Nicoleta Crânganu, Laurenţiu Ichim,
Tinca Şerban, Ioana Apostol. O revistă pentru
învăţământ, educaţie şi cultură, de informaţie şi
opinie pedagogică;

Cu o tematică diversă, cu pagini şi rubrici
tradiţionale precum: Dialoguri cu personalităţi din
domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii şi
artei; Cărţile colegilor noştri; Simboluri; Limba
noastră; Opinii didactice; Din Cetatea Cărţii,
Biblioteca Şcolară; Expresii celebre; Şcoala
părinţilor; Plastică; Restituiri, Revista Şcoala
Gălăţeană a avut ca scop formarea unei
personalităţi creative, care să se poată adapta la
condiţiile politicii educaţionale mereu în plină
schimbare. Şi lucrul acesta i-a reuşit în mare măsură.
Cele 2000 de exemplare din tiraj ajung la toate
unităţile de învăţământ din judeţ.

O revistă de informaţie şi opinie, o prezenţă
culturală care nu poate fi ignorată.

La mulţi ani, Şcoala Gălăţeană, viaţă lungă,
memorie culturală şi inspiraţie!

Redacţia DDJ

Şcoala Gălăţeană, 25 de ani de
apariţie neîntreruptă
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Una dintre ferestrele
luminate din noaptea
copilăriei mele s-a datorat
unei femei pe care n-am

cunoscut-o niciodată.
A trăit departe, peste Ocean, a murit la cinci

ani de la naşterea mea (relativ tânără) şi a scris
o carte care era interzisă în ţara în care mi se
permitea să supravieţuiesc.

Săraci, umiliţi, speriaţi şi veşnic ameninţaţi,
refugiaţi în propria ţară, după ce o parte a ei a
fost cotropită de străini care controlau ce nu
ocupaseră prin mârlanul roşu, stăpân şi duşman
pe care l-am urât de copil şi îl urăsc şi astăzi,
disimulând cât pot ca să pot trăi, copilul care
învăţase devreme să citească a descoperit o carte
ce i-a redat demnitatea.

Eram un învins care citeam o Odă pentru
învinşi.

Războiul dintre Sud şi Nord (am inversat
empatic ordinea curentă a denumirii războiului
de Secesiune a SUA), dintre domn şi mârlă,
dintre subtil şi golănie, între Noi şi Ei.

Citisem la cinci ani „Coliba unchiului Tom”
a lui Becher Show.

Fusesem profund afectat emoţional.
Sufeream alături de sclavi.
Dar ajungând în sufletul altei americance

(de mic am avut mână bună la americance),
am înflorit.

Era o carte interzisă, chit că nu puteai spune
că e anticomunistă.

O, Doamne, dar cât de anticomunistă era
şi este!

Am recunoscut în sudişti lumea din care
proveneam.

Cu bunele şi relele ei.
Dar lumea mea în opoziţie violentă cu

lumea lor.
Am trăit o viaţă şi nu mi-am schimbat o iotă

percepţia.
Este o carte pe care Margaret Mitchell a

început-o la 26 de ani şi a terminat-o după
zece ani.

A început-o când a fost imobilizată de o fractură.
Cu informaţii de primă mână.
Descendentă dintr-o familie de intelectuali avuţi din

Atlanta (oraşul ars până la temelii de către generalul
Sherman, cel ce a dat numele tancului american, cel
ce a comentat doar atât în legătură cu actul de terorism
făcut asupra conaţionalilor: Războiul este nemilos.),
fata unui avocat pasionat de istorie, Margaret a topit
fapta în emoţional, născând un act de viaţă a cărui
epifanie este un roman.

„Going with the wind”.
Peste ani, cred că independent, a apărut un titlu

similar: Ciulinii Bărăganului.
Rostogolire prin vântul sorţii.
Această carte, care m-a ajutat să trăiesc, mi-a mai

adus un sprijin în viaţă.
Reth Butler.
Reth era ce orice bărbat ar fi dorit să reuşească a fi.
Calm prin înţelegere, inteligen ţă şi voinţă,

autocontrol absolut.
Graţie sub presiune. Guts!
Un deus ex machina care anticipa definiţia lui Saint

Exupery „Aimer c’est etre responsable”.
Uluitoarea declaraţie de iubire a scriitoarei Margaret

Mitchell, realizată prin personajul Reth Butler, este
asemănătoare gestului lui Iisus ce îl învie pe Lazăr.

Reth este de fapt eşecul vieţii sale, primul său soţ,
Barren K. Appshow.

Căsnicia s-a terminat cu un divorţ.
A fost cadet la Academia militară de la Annapolis,

exclus din această instituţie.
A devenit butleger, contrabandist de alcool.
La 47 de ani, falit şi declasat social, moare într-un

azil de noapte din Texas.
Margaret Mitchell moare la 49 de ani.
După ce o viaţă l-am admirat pe Reth, pol al

inaccesibilităţii imperfecţiunilor mele, am descoperit
(întâmplător!) la bătrâneţe mesajul uluitor al
metamorfozei prin iubire a răposatei Margaret Mitchell.

Iubirea-i chip cioplit.
Dar fără chipuri cioplite nu putem trăi.
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POEZIA PERSANÃ

Aţi auzit de Shams ud (cunoscut ca Hafiz) - din Muhammad?
Cel mai mare poet al Persiei.
Dumnezeu i-a dăruit o viaţă lungă, 69 de ani, pentru acele timpuri, secolul XIV.
Celebritatea sa a fost dobândită la „impuse”.
Scria ghazeluri, ghazale sau mai exact rhazaluri.
Gazelul este un scurt poem liric, conţinând între patru şi cincisprezece versuri.
Tot la impuse era obligaţia ca numele autorului să fie încastrat în ultimul dintre versuri.
A trăit toată viaţa în Shiraz.
O viaţă îngheţată în forme fixe, asemenea insectei prinsă în transparenţa imobilizantă a chihlimbarului.
Şirazul, textul fix, imuabil al Coranului, forma fixă, cătuşe lexice ale gazelului.
Aţi văzut vreodată cum creşte o floare în crăpătura asfaltului?
Musulman, profesor de exegeză coranică, a scris în persană.
Se pare că acţionând în forme stilistice rigide nu putea fi original din cale afară.
A reuşit să topească bahicul cu misticul şi simbolicul.
Inefabilul împreunării între
prospeţime şi subtilitate.
A pătruns trupul Frumuseţii.
Numele său e un renume.
Aduce cu tovarăşul Beniuc:

Toată lumea spune
Toată lumea vorbeşte
Acesta-i poetul Beniuc
Care ştie patru limbi şi ruseşte.

Hafiz înseamnă „cel ce ştie Coranul
pe de rost”
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Parvin (1906-1941)
Parvin Etesami este cea mai de

seamă poetă persană a timpurilor
moderne. Spirit sensibil, a scris poezii
de factură modernă cu o tematică
socială şi morală. În gazeluri şi
masnaviuri a pus în versuri
vocabularul simplu al omului de rând.
Este şi astăzi o poetă foarte apreciată
în Iran.

Născută la Tabriz, a trăit şi studiat la Teheran
(American Girls College şi Iran Bethel), devenind o
bună cunoscătoare a limbii arabe şi a literaturii persane.
În scurta sa viaţă (35 de ani) a publicat un singur Diwan
(carte de poezie). În 1941, la scurt timp după moartea
sa, unul dintre fraţii săi a dat spre publicare o nouă
ediţie a cărţii sale (209 poeme).

Aţa şi acul
În mâna unei gospodine
un ac spunea acestea aţei:
„O, haimana fără picioare
şi fără cap, pe unde umbli?
Eu merg şi cos rupturi, într-una,
şi unde-ajung, de ce, din urmă,
te ţii ca scaiul după mine?”
Surâse aţa: „Pretutindeni
eu te urmez, căci fără mine
cum ai putea să coşi tu, singur?
Orice ruptură cât de mică
cu mine doar se întregeşte —
de ce ascunzi ce vede-o lume?
Pe urma paşilor tăi, pururi
eu mă târăsc, de ce vrei oare,
să mă înlături de pe cale?
De ochiul tău dacă-ntr-o seară
mă voi ascunde, ce faci ziua?
Căci unde-i ac, dar nu e aţă,
nu coşi cu lauda-ngroşată.
Te vezi în ochiu-ţi doar pe tine,
şi nu mă mai zăreşti pe mine —
dar ce te faci, când te priveşte,
cu mii de ochi, întreaga lume?
Sunt slabă şi neputincioasă,
dar fără mine, ac puternic,
nu poţi să faci o-mpunsătură!”

Iradgi (1874-1926)
Prinţul Iradgi primeşte o educaţie aleasă, învăţând

mai multe limbi: arabă, turcă, franceză şi rusă. A studiat
la Tabriz şi la vârsta de 19 ani a fost numit „starostele”
poeţilor de la curte. Refuză să dedice ode majestăţilor
sale mulţumindu-se cu o carieră de funcţionar. Sub

influenţa culturii occidentale, scrie
poezii într-un stil simplu şi pe un
ton familiar, adesea plin de umor.
Condiţia femeii atât de oprimate în
Orientul islamic şi feudal i-a inspirat
versuri emoţionante, foarte gustate
de iranieni.

Epitaful lui Iradgi
Voi, frumoase ale lumii noastre,
sau frumoase din adâncul vremii,
care veţi veni în lumea noastră —
cel ce doarme în pământu-acesta
e Iradgi, Iradgi cu limba dulce.
Dragostea mi-a fost lumina vieţii,
şi-astăzi Cripta Dragostei mi-i criptă.
Eu, comoara vieţii-am risipit-o
cu femei, şi vinuri, şi petreceri.
De oricine-i blândă şi nurlie,
şi-astăzi mortul-viu se-ndrăgosteşte!
Sunt acela care-o viaţă-ntreagă
lângă voi am petrecut nopţi albe.
Dezbrăcat de haina pământeană,
totuşi, eu rămân sub paşii voştri:
deşi sub pământ îmi este casa,
totuşi, ochiul meu vă urmăreşte.
Stai pe-acest mormânt o clipă, două
şi păşiţi prin pulberile mele!
Când şi când să v-amintiţi de mine
şi să-mi faceţi inima să râdă,
inima din inima ţărânii!…

Amiri (1860-1917)
Sadeq Khan din Farahan, supranumit „Adibel-

mamalek”(Cărturarul împăraţilor) şi semnând Amiri
a aparţinut unei familii de literaţi. Cu o cultură vastă,
cunoştea mai multe limbi străine din Orient şi
Occident. A participat la mişcarea revoluţionară fiind
la conducerea  mai multor ziare (Adab, Madgiles,
Araghe-Adgiam şi Afttab). A cultivat toate formele
tradiţionale de poezie, având ca gen preferat kasâda,
în care şi-a exprimat ideile novatoare, criticând
vechea societate persană şi adversarii politici. Opera
sa, profund originală, poartă pecetea culturii
europene.

Războiul
La-nceput războiul pare o mireasă
care-ncântă şi răpeşte inimi;
are-o faţă aprinsă cum e Noo-Ruz-ul,
are părul negru: noaptea cea mai lungă.
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Cine-i vede faţa, mult se minunează
şi-şi îmbată ochii mijlocul privindu-i.
Apoi, când războiul şi-a încins cuptorul
şi văpăi de ură au cuprins văzduhul,
vezi ce e războiul: lup cu surlă hâdă,
porc mistreţ cu colţii sparţi de grea izbire,
babă-cloanţă ştirbă cu păr alb ca iarna:
nu mai poate mintea la bărbaţi s-o fure,
c-un sărut nu poate un popor să-nşele
sufletul să-i fure sfâişindu-l, pradă.
Jaf aduce-n pieptul plin de vitejie,
sângele prădându-i omului războinic.
Cine doar o dată mijlocul îi vede,
simte cum îi crete-n spate o cocoaşă,
şi, privindu-i faţa, spatele-şi întoarce.

Hatef
Mare poet din secolul al

XVIII-lea, care a reînviat poezia
în stilul maeştrilor clasici persani.
S-a născut în Esfahan. A scris
versuri şi lucrări în proză, în
limba persană  şi arabă. A
practicat medicina. Culegerea sa
de kaside, gazeluri şi
tardgibanduri se remarcă prin
exprimarea ideilor abstracte ale
sufismului într-un limbaj elocvent
şi folosind un vocabular bine ales. A murit în anul 1783.

Înalta demnitate
Cu genele să seceri spini, cu mâna
să spargi granit, să-l mesteci în măsele;
să scurmi cu unghiile drum prin munte;
să gâdili coada unei scorpioane
şi să săruţi, pe colţii-ntorşi, un şarpe;
să lupi cu ghiarele unui balaur
şi să te-afunzi în gură de balenă;
să mulgi fierbinte lapte de la ţâţa
leoaicei, când turbată-i de mânie;
să bei otravă de  sub dinţii cobrei;
zi să cari în cârcă ditai diavol
şi-o noapte să te culci strângând în braţe
babă-hârcă, numai piei şi oase;
setos, desculţ şi pârjolit de arşiţi,
şchiop, fără bâtă, să baţi drum de poştii
călcând prin bolovani şi prin hârtoape;
să smulgi, când e flămând, o caldă pradă
din gura leului, ori de sub ghiară
panterei crunte să-i smuceşti vânatul;
să desenezi miniaturi frumoase
c-un fir de păr pe-o apă curgătoare;
c-un ghimpe verde să scobeşti o hrubă
prin cremene, ori să arunci arcanul

pe după gâtul vremii ce se duse,
ori să le pui căpăstru, şi-n zăbală
să strângi răsufletele de pe urmă —
acestea toate mi se par de-o sută
de ori mai lesne de făcut, anume
de cât să stau la masă cu nemernici
şi să beau cea mai bună băutură
din cea mai rubinie-rubinie,
înveşmântat numai în purpuri-purpuri.
Şi Roata cerului de-o vrea să scoată
din mine numai pulberi, spune-i: „Scoate!”
Departe, oh, cât mai departe fie
de poala numelui meu orice scamă
şi orice fir din pulberea ruşinii!

Saeb (1607-1670)
S-a născut la Esfahan, într-

o familie de negustori din
Tabriz. După studii, debutează
ca poet, fiind solicitat la curtea
Safavizilor de către şahul Abbas
I. În 1658 a plecat în India, la
curtea marelui Moghol şah
Dgiahan. Spre sfârşitul vieţii s-
a întors în ţara sa şi a fost primit
la curtea şahului  Abass al II-
lea, care l-a numit „principele
poeţilor”. Maestru de gazeluri, a fost prea puţin apreciat
în Iran, în schimb s-a bucurat de o mare reputa ţie în
India şi Turcia. Rămâne cel mai strălucit poet al
literaturii persane postclasice.

Dacă de la bunurile lumii
ce te leagă, inima-ţi vei smulge —
ţi-ai şi aruncat dăsagii-atuncea
către însăşi ţinta vieţii tale.
Dacă, darnic, părăseşti ospăţul
pământean, pornindu-te spre moarte,
cată să rămâi în amintire
lumânare-arzând viitorimii.
De pe-acum cu lumea te împacă,
nu-i nevoie-n ziua judecăţii
să te ruşinezi de rele fapte.
Cerurile îţi vor sta sub ceafă,
dacă din a dragostei lumină
inima îţi va rămâne verde.
Fiecare fir plăpând de iarbă
laude îţi va aduce-n foşnet,
de-ai să fii izvor de rodnicie.
Dacă precum stele, avea-vei
noapte albă, ai să fii la faţă
luminos ca stelele frumoase.
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Nu l-am cunoscut niciodată, dar mi-a fost cel mai
apropiat iubit al sufletului meu.

Nu i-am urmat paşii niciunde, dar m-a însoţit pretutindeni
în lume.

I-am ţinut cartea aproape de inima mea şi am deschis-o
când mi s-a urât cu lumea ori, dimpotrivă, o iubeam prea
mult şi eram cu mult prea îndrăgostită de viaţă, aşa cum
este ea şi ne vine uneori pe prispa inimii.

Am palpitat sfioasă la versurile lui rupte din ceruri şi
m-am îndoit de frumuseţea versurilor mele, fiindcă, nu-i aşa,
el este un iubit al Poeziei, poate unul dintre cei mai mari
iubiţi ai ei.

I-am recitat versurile în abur de fum de ţigară şi în aburi de vin, preamărind frumuseţea lor când
inima îmi era îmbătată de frumuseţea altuia.

Am pătimit din cauza lui, din prea multă iubire de frumos, aşa cum îl aşterne el în o mie de catrene –
devălmăşindu-mi inima şi tulburându-mi simţurile cu puritatea strofelor lui, aşa cum aproape nimeni nu o
face, tot mereu.

Îmi turnasem vin într-un pahar de cleştar şi el a spus astfel, fără sfială :

Acest vas fu odată un biet îndrăgostit
Gemând de nepăsarea unei femei frumoase.
Iar toarta era braţul ce mângâia mâhnit
Suavul gât cu-atingeri uşoare, de mătase.

Şi dintr-odată m-am simţit cea mai iubită şi cea mai dorită dintre femei, pe cât timp eu eram doar un
biet vas de lut, în mâinile Mântuitorului.

Mă îndepărtam de-a-ndărătelea de marea mea iubire şi atunci m-am trezit că spun, laolaltă cu el,
stihuitorul:

…………………………………..
Pe praf când calci, ai grijă, prea mult nu apăsa,
Pupilă fost-a, poate, a unui ochi iubit.

Şi dintr-odată toţi ochii mei au început să mă doară, pe cât timp ţineam în palme doar pulberea
drumului lui, fără vreo întoarcere la mine.

Am iubit şi nu am fost iubită, şi atunci am luat iarăşi cuvintele lui şi am spus :

Pe cei curaţi la suflet şi luminaţi la minte
Neîncetat să-i cauţi, şi fugi de tonţi şi răi.
Dacă-ţi va da otravă un înţelept, s-o bei –
Şi-aruncă antidotul, un prost de ţi-l întinde.

Şi, liniştită, m-am întins apoi în ţărână şi am spus numai: Omar Khayyam!
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În mitologia tuturor
popoarelor, indiferent care ar
fi forma artistică de
exprimare, se cultivă
principiile morale, de un real
folos tuturor ascultătorilor
sau cititorilor, nu doar vârstei
fragede (neexperimentate).

Fiinţa umană, oricât de mult ar fi fost înzestrată
de divinitate, şi prin oricâte şcoli ar fi umblat, şi
oricâţi sfătuitori ar fi avut (sau mai are, încă) în
juru-i, tot mai învaţă până la punctul terminus al
vieţii pământene. Aşadar, în toate culturile lumii,
omul-condei, povestitorul sau rapsodul popular
poartă o mare responsabilitate, de a întruchipa
esenţa moralităţii. Şi aceasta, de când s-a zămislit
măria sa, Cuvântul. Şi-avem a reţine, la începutul
începuturilor creaţiei, Marea Putere Divină este
primul artist al lumilor. Îi datorăm sămânţa
rodniciei artistice.

Şi-n învăluirile întortocheatelor zămisliri, de-
a lungul mileniilor [vă rog, o reverenţă],
străluminările îmbăierii în hlamidă prozodică sau
epică a primilor plăsmuitori de fraze meşteşugite
(acompaniate ori nu de lira lui Orfeu sau de naiul
lui Pan), ne invită a ne gândi la primii scriitori ai
lumii acesteia: Enheduanna (prinţesa şi poeta de
limbă sumeriană de secol XXIII î. Hr.) sau
Sin-Leqi-Unninni (sacerdotul exorcist, căruia-i
datorăm transcrierea poemului epic Epopeea
lui Ghilgameş, cea mai veche scriere literară
a omenirii).

Pentru populaţiile vechiului imperiu persan,
Avesta, cartea sacră zoroastriană, va reprezenta
nucleul central în fundamentarea unei bogate
literaturi, bazată pe o riguroasă disciplină morală.
Traducerile în limba română din opera marilor
scriitori persani este un benefic prilej de a-i
cunoaşte, dar şi de a crea similitudini cu propria
noastră cultură, cu propriile noastre principii
moral-creştine.

Apreciabilă este iniţiativa Editurii Polirom
(Iaşi) care a publicat, relativ recent (2011), un
volum de Basme persane, în traducerea lui
Viorel Bageacu. Ceea ce frapează din primul
moment este faptul că mesajul pe care-l transmite
povestea persană este comună tuturor popoarelor
lumii. Aceleaşi principii morale guvernează întreg

acest univers uman. Precum în basmul european, şi-n
basmul persan recunoaştem prezenţa „padişahului”,
similar „împăratului” european sau balcanic, sau
preferinţa pentru acele simboluri din care se degajă
esenţa vieţii.

Basmului persan îi recunoaştem, de asemenea,
aceeaşi structura compoziţională şi aceleaşi formule
magice, în conjunctura gradată a evenimentelor şi a
mesajului propus. Ca o particularitate, totuşi, formula
medie se doreşte mult mai animată (spre exemplu):
„Iar acum ascultaţi ce fel de palat era sus pe munte”
(Povestea prinţului Ismael şi a lui Arab-Zanghi),
iar formula finală se dovedeşte a fi – ori calmă şi
aşezată: „Iar Faridun şi Yasaman trăiră ani mulţi cu
bucurie şi mulţumire” (Povestea prinţesei din Cin),
ori cu speranţa unor frumoase împliniri, atât pentru
povestitor, cât mai ales pentru ascultător: „Dea Allah
să ni se împlinească şi nouă dorinţele aşa cum li s-
au împlinit lor!” (Pasărea fericirii) Bineînţeles,
formula finală poate dobândi şi o anumită subtilitate:
„Din cer căzură pe pământ patru mere înmiresmate:
unul pentru..., unul pentru..., unul pentru ca această
poveste să ajungă la noi şi unul pentru ca povestea
să se împrăştie în întreaga lume” (Vaca albă cu semn
în frunte)

Portretul protagoniştilor este, de obicei, extrem de
succint conturat, doar în câteva linii generale, dar
extrem de edificatoare. Iată cum ne este înfăţişată fiica
padişahului din Cin (China): „Trupul ei este asemănător
chiparosului, iar chipul ei aidoma unei luni pline”.

Interesantă deschiderea cadrului povestirii (mereu
la limita dintre real şi fantastic), prin punctarea a două
momente care se succed, pare-se, într-o altă ordine,
moartea şi apoi înflorirea vieţii: „Era pe lume un padişah
care avea trei feciori... Trăi mult padişahul, dar veni
şi vremea să-şi dăruiască sufletul Celui de Sus...”
Dar ceea ce este şi mai interesant, conturarea
conflictului se realizează printr-o interdicţie: „În oraşul
nostru se află şapte porţi. Am hotărât să se zăvorască
unele dintre ele...” (Povestea prinţului Mohammad)

Pentru protagonişti, cinstea şi respectarea cuvântului
dat devin literă de lege, cu preţul de a pierde tot bunul
material, pământesc. Ceea ce trebuie să triumfe este
frumuseţea caracterului. Un exemplu elocvent ni-l oferă
basmul Trandafirul înflorit. Mai mult chiar, în acest
basm popular, asemenea ca şi-n basmul românesc,
obişnuita formulă finală, fireşte moralizatoare, degajă
conotaţii speciale: „Povestea noastră s-a sfârşit,/
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numai corbu-n cuib n-a nimerit!”, o judecată aparte, singularizată: Corbul, mesager divin, se doreşte a fi
întotdeauna un spirit protector. De aceea, pare-se, el nu va avea niciodată linişte. Mereu se doreşte în căutarea
unei fiinţe nedreptăţite, pe care se cuvine a o proteja, a o ajuta, a o salva.

Alteori, comportamentul inuman al stăpânului, să zicem, faţă de măgarul său, fiinţa care săvârşeşte, după
cum prea bine ştim, munca cea mai grea, zilnic, fără încetare, fără menajamente, va naşte morala (Leul
vânător). Respectarea unui legământ, pe durata a patruzeci de zile, are conotaţii şi-n credinţa creştină (Piatra
răbdării).

Observăm că unele basme au acelaşi filon genetic cu basmul de tip european (balcanic). Astfel, Faţa şi
căptuşeala seamănă precum două picături de apă cu Sarea în bucate; imaginea omului din Povestea unui om
leneş o recunoaştem, ce e drept la alte dimensiuni, şi în Povestea leneşului; asemenea, metamorfozarea
păsărilor şi a animalelor, intervenţia zânelor sau puterea divină – devin mereu salvatoare a protagonistului/
protagoniştilor. Oricum, simbolistica recunoscută în basmul persan aparţine universalităţii, cu o anume specificitate
ancestrală. Moralizatoare este prezenţa pustnicului, „om al Domnului”, neschimbat prin credinţa sa, indiferent
prin ce colţ de lume ar locui, rămânând neîntinat sufleteşte, dezinteresat, totalmente de ceea ce numim „bunăstare
pământească” (Povestea prinţesei din Cin). Ce e drept, tânărul leneş din Povestea leneşului este şi
viclean, dar răutatea sufletului său nu-i va fi de niciun ajutor. Alteori însă, un gest viclean poate avea valoare
morală, întru educarea chiar şi a unui padişah, dacă e nevoie (Povestea prinţesei din Cin).

Acest mini-discurs nu are alt scop decât o generoasă invitaţie de a ne hrăni spiritualiceşte din bogata
înţelepciune persană.

În epoca  „de aur” a primului împărat roman
(Augustus Octavian Caesar), filosoful Quintus Horatius
Flaccus (65 î.Hr. – 8 în.Hr.) îşi însufleţea semenii,
rostind îndemnul care deveni-va dicton clasic: „ Carpe
diem quam minimum credula postero!” (Trăieşte plenar
orice moment al vieţii, punându-ţi puţine speranţe în
viitor)

În ceea ce-l priveşte pe Marcus Aurelius (121-180),
împărat roman (161-180), apreciat deopotrivă şi ca
filosof de formaţie stoică, din propria-i experien ţă
câştigată în urma atâtor înfrângeri suferite (neomiţând
că şi el, la rândul său, a provocat multă suferinţă
creştinilor) pe durata domniei sale, a înţeles că viaţa se
cuvine trăită în conformitate cu natura, susţinând că
„nimeni nu pierde o altă viaţă decât cea pe care o
trăieşte...” Ca urmare, „prezentul este egal pentru to ţi
şi timpul care se pierde este... egal, iar cel care se duce
pare astfel foarte scurt”. Aceasta ar fi esenţa  preceptelor
formulate într-o lucrare a sa, amplă, intitulată Gânduri
către sine însuşi.

Această înţeleaptă povaţă o descoperim, diversificat
exprimată, în filosofia mai multor gânditori, apar ţinând
mai multor culturi şi perioade istorice. Însă cel care va
transpune artistic acest concept filosofic va fi Omar
Khayyam (1048-1131).

Într-un amplu poem, de 26 catrene (cu respectarea
riguroasă a prozodiei clasice), intitulat chiar Trăieşte-
ţi clipa! Căci clipa-i viaţa ta!, cunoscutul poet persan
oferă cititorului său invitaţia la cumpătare: „Culege din
viaţă tot ce-i surâs şi floare...”, zâmbetul fiind hrană
binefăcătoare minţii şi sufletului. Clipa ce ni s-a dăruit

se cuvine îmbrăţişată. Ea aparţine doar acestui Prezent.
Ieri şi Mâine n-au relevanţă-n concertul acestui Azi.

„Ridică fruntea! Culege tot ce-atingi!...” În adevăr,
privirea spre înainte înseamnă un plus de speranţă,
frumos, iubire. Această triadă devine cunună
binefăcătoare, prin îmbrăţişarea regeştii flori, trandafirul:
„Priveşte! Trandafirul se leagănă în vânt./ Ce pătimaş
îi cântă de sus privighetoarea!/ Bea! Ca să uiţi că vântul
va scutura azi floarea/ Şi va lua cu dânsul fermecătorul
cânt...”

Simbolul iubirii supreme, pentru toţi poeţii şi vizionarii
tuturor lumilor acestei planete, este floarea. Fiin ţa-floare
– cu petale de trandafir. Fiinţa-cântec – cu triluri de
privighetoare. Fiinţa-surâs îmbiat de vinul dăruirii sinelui.
Fiinţa-adiere de vânt, călătorind peste marginile firii.

„Desfă-ţi şi tu simţirea în bucuria firii...”, printr-un
zâmbet, printr-o îmbrăţişare, printr-un alint. Şi care va
fi triumful acestei „bucurii a firii”? Negreşit, bucuria
dăruirii unui trandafir. Da, a trandafirului din grădina
Micului Prinţ. Unicul. Superbă unicitate. Omar
Khayyam, prin urmaşul său Antoine Marie Jean-Baptiste
Roger, conte de Saint-Éxupéry (la 115 ani de la na şterea
sa), transmite, arc peste secole, acest frumos dar: „Îţi
voi dărui singurul trandafir care te va putea înălţa,
cerându-ţi să mă tai când va fi înflorit” (Citadela).
Trandafirul este Omar  Khayyam însuşi. Trandafirul este
şi Antoine de Saint-Éxupéry.

„Trăieşte-ţi clipa! Căci clipa-i viaţa ta! ” Cu iubire
maximă. În adevăr, Viaţa e Unică şi Irepetabilă. Să nu
uităm, „Divinul timp al rozei şi-al inimii curate!/
Trăieşte-ţi clipa! Căci clipa-i viaţa ta!...”
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Considerat „prinţ al
poeţilor sufi”, Rumi Mawlana
(1207-1273) trasează în lirica
sa epică un traiect al
antinomicului, prin vizualizarea
fiinţei umane, plasată dincolo
de spaţiul şi timpul firescului.
Adoptând starea de
„potrivnic”, Fiinţa se
îndepărtează de armonia pe
care doar sfânta trinitate ne-o
poate dărui. Şi-un exemplu
grăitor îl constituie poemul
Despre nefiinţă spre fiinţă:

„Potrivnic cu potrivnic se luptă, se omoară.
Porunca Ta îi smulge din nefiinţă iară.
O, dinspre Nefiinţă să treacă spre Fiinţă
Atâtea caravane primesc îngăduinţă.
În somn, în orice noapte gândirile dispar
Şi se Cufundă-n Marea cea fără de hotar,
Dar cum dau zorii, – aceste făpturi dumnezeieşti
Îşi scot din Mare capul, ca tot atâţia peşti.
În toamnă, mii de frunze şi crengi supuse sorţii
Se-ndreaptă-nfrânte către adâncul mării Morţii,
Iar corbi în straie negre, din tălpi şi până-n creştet,
Ca-ndoliaţii cele-nghiţite pân-atunci:
<Înapoiază Moarte, ce-ai înghiţit cu zel:
tulpine, ramuri, frunze şi ierburi fel de fel!>”

Dezarmonia ucide fiinţa creatoare, fiinţa care
înseamnă lumină divină, transformând-o în nefiinţă,
adică într-un spectru al întunericului, al necurăţeniei,
al viciului, al pierzaniei.

În Dao De Jing, „cartea despre Dao şi Virtute”,
la capitolul 55, Lao Zi, „Bătrânul Maestru” chinez
(născut, posibil, prin anul 570 î.Hr.), notează: „A
cunoaşte armonia înseamnă a cunoaşte veşnicia, iar
a cunoaşte veşnicia înseamnă a cunoaşte iluminarea”.

Aşadar, conform teoriei „coincidentia
oppositorum”, iluminarea se dobândeşte, în poemul
lui Rumi, prin „îngăduinţă”, credinţă,  respectarea
„poruncii” – sau oposul acestora.

E frapantă starea contradictorie, malefică, a fiinţei.
Pe de o parte, „zorii, – aceste făpturi dumnezeieşti”,
cei ai purităţii, ai frumuseţii şi bogăţiei spirituale, iar pe

de altă parte, imaginea
toamnei cu „mii de frunze şi
crengi supuse sorţii”.

Altfel spus, sămânţa cea din
„zorii” primăverii, nerodind,
se transformă-n toamna vieţii
– în nefiin ţă. Cunoaştem
parabola bobului de grâu
aruncat în loc mănos sau în loc
sterp. Locul acesta este, în
fapt, conştiinţa fiinţei, care
poate rodi (prin credin ţă,
smerenie, iubire) sau nu.

În acelaşi context, Fiinţa, ne
spune Părintele Constantin
Galeriu, priveşte în juru-i „cu

ochi divini” sau „cu ochi păgâni”. Şi numai prin
respectarea sau nerespectarea unor virtuţi morale, Fiinţa
se poate întoarce la Rădăcinile firii, la Liniştea cea
Divină, la Viaţă, la Veşnicie, la Iluminare – sau,
dimpotrivă, poate deveni Nefiinţă, coborând în hăul
piezaniei şi al întunericului.

Aceasta ar putea fi lecţia de viaţă pe care ne-o
transmite acest frumos poem filosofic persan: A fi întru
Fiinţă înseamnă a fi Raţional.
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Zorile pătrund prin ferestrele murdare de
la mansarda suspendată deasupra cartierului.
Un camion greu sustrage clădirea din
imobilitatea sa, frânele sfâşie liniştea străzii şi
o perdea de nori filtrează lumina într-un
albastru oceanic. Peşti invizibili străbat
îngustimea camerei, peşti spadă, electrici, fiinţe
cu boturi cărnoase, rotindu-se în spirale încete
odată cu mirosul cafelei insinuându-se, subtil
curent marin. Jeanne se
apropie cu pas de tigroaică
îmbrăcată doar cu o
cămaşă roşu cranberry
sfidând atmosfera eterizată
în care mă complăceam.
Tăcerea străzii în zi de
lucru, foşnetul
aşternuturilor, mâinile fetei
pe corpul meu, lenea ce
traversează patul ca de
hârtie, camera, pielea ei
mângâiată de răsărit.
Straturile de aer sunt
răsfoite de răsuflările
noastre, ziare vechi citite şi
răscitite de brize calde de vânt pe alei năpădite
ici-colo de troscot cu gust înecăcios. Ne
cufundăm într-o noapte tăcută.

Covalescenţa cărnii: cafelele reci, jaluzelele
ridicate, gustul tutunului brun,  who could
hang a name on you?/ when you change
with every new day/ still I’m gonna miss you,
foamea caustică, Ruby Tuesday, piciorul gol
întins pe lângă cel al mesei, păcănitul
pick-up-ului, amiaza abundentă revărsându-se,
iubirea fără limite, fără atribute.

Tramvaiele îşi aruncă ţipetele de la două
străzi distanţă, îi ţintuiesc ochii străjuiţi de
pistrui blonzi, gândul îmi zboară spre Nanterre,
mă trage de păr văzându-mă absent, ciorapii
aruncaţi ca nişte păsări rănite, câteva felii de
pâine pe o farfurie bleu, nestematele din ochii
ei, plecarea.

Pentru Carmen şi Maria

Sous le pavés, la plage!

Aerul îmi mângâie faţa obosită, biciuind porii ca
un uragan al dermei. Străzi liniştite aici, vuiet indecis
în depărtări sau imaginaţia se joacă. Mă întâlnesc cu
Pierre şi pornim într-acolo. Pe Rue Poliveau ne
încrucişăm cu cea mai tare gaşcă din anul patru,
anarhişti, socialişti moderaţi, marxişti revoluţionari.
Aici, strada trăieşte. Sorbonne nu e departe, revoluţia

este aproape, stoluri de porumbei
se rotesc deasupra capetelor
noastre, în faţa noastră se zăreşte
bereta cubaneză a lui Jules,
Changer la vie! , blue-jeans,
steaguri tricolore, murmurul care
vrea să se transforme în vacarm.

Clădirea Universităţii pare că
este o corabie tălăzuită de mulţimi,
aerul cald, pletele tinere, nu este
doar stânga, este uriaşul popor
progresist al Parisului, Faites
l’amour pas la guerre, alergăm,
ne îmbrăţişăm, vom lupta pentru
libertate noi şi copiii noştri şi dacă

trebuie vom muri pentru ea, claxoane undeva lateral,
apare şi un steag roşu ce-mi aminteşte instant de
cămaşa Jeannei, soarele este într-o continuă explozie
deasupra noastră, în dreapta şiruri de poliţişti cu
bastoane, câteva cuvinte acide la adresa lor, o maree
de roşu, alb şi albastru. Sorbonne este ocupată şi
această stare nu mai poate continua, grosul trupelor
încercuiesc inima de azi a Parisului, muncitorii sunt
cu noi, niciun nor pe cerul libertăţii, pot ocupa o
clădire, două, trei, dar nu ne pot ocupa conştiinţa,
zâmbete la 20 de ani, Tout est politique!, strigăte pline
de viaţă şi de revoltă.

Ziua aceea de mai va continua cu lupte de stradă,
studenţi arestaţi, răniţi din ambele tabere, baricade
ridicate cu efervescenţa tinereţii, împotriva cenzurii,
a capitaliştilor sau ca stare de spirit. Aroma libertăţii
nu poate fi arestată niciodată.
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I Tatiana Scurtu Munteanu, născută în 1984, în
localitatea Călăraşi din Basarabia, este absolventă
a Colegiului „Mihai Viteazul” din Sfântu
Gheorghe. Între timp Licenţiată a Facultăţii de
Drept (2008) şi de Litere (2012)
la Universitatea „Dunărea de
jos” din Galaţi unde s-a şi stabilit.
În urma vizitei mele la Colegiul
„Mihai Viteazul” prin programul
„Săptămâna altfel”, mi-am propus
să o caut pe cea al cărei nume
l-am auzit rostit de mai multe ori
cu mândrie de către profesoarele
a căror elevă a fost. Cu accesul
la tehnologia pe care astăzi o
avem, nu a fost greu şi iată că la
câteva zile după ce am vorbit cu
ea, am primit cel de-al doilea
volum de poeme „Râuri voi ce
despărţiţi”- Editura Gens Latina,
Alba Iulia, 2013. Ceea ce m-a frapat este că, deşi
premiantă a mai multor concursuri importante
naţionale şi internaţionale (peste 20), prezentă în
peste douăzeci de antologii încă din 2001, debutul
său are loc abia în 2013 cu volumul „Paralelismul
singurătăţii”- Editura Princesps Multimedia, Iaşi,
dând dovadă de maturitate care ar fi bună de luat
ca exemplu de autorii care se grăbesc să publice
înainte de a şti să separe bobul de neghină.

A fost de ajuns să citesc „Nistrule (…) bine ar
fi de nu te-am şti/ Decât apă curgătoare/ Şi nu
râu ce faci hotare” pentru a intra în atmosfera
copleşitoare a poetei care trăieşte în umbra dorului,
a rănii adâncită în suflet de meleagurile unde
„pământul miroase a cozonaci”. Mi-am amintit
de călătoria pe care am făcut-o şi de sentimentele
care m-au încercat trecând Nistrul care desparte,
fără milă, fraţii de fraţi, exact ca în versurile care
m-au făcut să tresar „Nistrule, de ce eşti frate/
Cu Prutul care desparte/ Doi copii de-acelaşi
neam,/ Două frunze de pe-un ram?/ (Râuri, voi,
ce despărţiţi- pag.15). Un alt exemplu al
lirismului, al emoţiei transmise, al dragostei
destăinuite atât de discret şi de duios se desprinde
din poemul „Am intrat ca o toamnă în oasele
tale,/ Ca o cină de taină, ca o rugă de vin,/ Ca o
Ană zidită în văl de petale,/ În parfum de lamâie
şi de rozmarin”(pag.25).

Deşi nu este o practicantă a metaforei, ci
sentimentele sunt cele care-i dictează cum să scrie, iar
fluviul interior curge într-o linişte şi o armonie
răvăşitoare de simplitate şi dor, în poemul „Ca o

lacrimă” (pag.27) am găsit câteva
metafore surprinzătoare care denotă
un condei sigur pe el, păstrând
elemente de surpriză doar pe alocuri,
parcă pentru a aţâţa curiozitatea
cititorului. Iată ce splendoare: „Ca o
lacrimă – rochiţa mea/ cade smerită
pe coapsa mea.” Citind, m-a încercat
un sentiment copleşitor de acceptare
a ceva, ca o împăcare cu sine, în care
„Solzi de lumină pe trandafiri/ taie
timpul în fluturi”(…)„Ploile se
rănesc la genunchi,/ noi ne topim
în săruturi.” Multe poeme au un ton
baladesc, ceea ce îmi aminteşte de
melodiile interpreţilor basarabeni care

fac să se rostogolească lacrimile ţinute prea mult în
frâu : „Îmi dau lumina/ La cei ce i-au aprins/ Cu
duhul candela/ Săracă, dar mai plină/ Când sunt la
ei acasă…”, „Nedefinită” (pag. 28). De mare
sensibilitate sunt poemele în care încearcă să-şi aline
dorul de ţara pe care şi-ar dori-o liberă, exprimată
printr-un cântecel ştiut încă din copilărie: „Hai copii
cu voinicie/ Să scăpăm biata moşie/ De păgâni şi de
robie”, o ţară în care copiii să înveţe să scrie şi să se
exprime în propria limbă, marcată probabil de
încercările prin care a trecut în copilărie, ştiut fiind
faptul că mulţi copii, deşi în casă vorbeau limba
moldovenească, în grădiniţă şi la şcoli erau obligaţi să
studieze în limba rusă. Remarc o stare de răzvrătire
cumva, de uşurare că se poate exprima aşa cum îşi
doreşte: „E aiurită lumea în care vieţuiesc/ şi
pentru-a nu pricepe de ce şi cum trăiesc/ Muncesc
într-o tăcere cu frica de-a-ntreba,/ Dar doina ce-o
îngân îmi spune altceva.” (pag.33) „Doina”. Şi totuşi
în această lume aiurită, reuşeşte să-şi găsească liniştea
într-o îmbrăţişare: „Iedera ne-a împletit/ În sfinţenie
de schit” întrebându-se „Dorul doare sau doreşte?”
(pag.39)

Această poetă cu „mâinile crescute în
rugăciuni”, după cum ne mărturiseşte într-un poem,
practică uitarea ca balsam pentru „Frageda toamnă”
lăsată în pragurile copilăriei (pag.42): „Uitarea

(continuare în pagina 33)
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„Luminile Dunării”, Editura
Proilavia, Brăila, 2014, 110
pagini,  semnat de scriitorul
Marin Cioranu, adună 180 de
poezii în metrică modernă, în
afara oricăror  restr ic ţ i i
prozodice; poeme scurte, cam
câte două pe o pagină de carte –
format scurt – pe o singur ă,
obsedantă  „linie melodică”
lirică :  un univers poet ic la
parametrii  unei  parcurgeri
temporale, cu doar. . .
„accidentale” ieşiri dintr-un alt
decor.. .  Fără  nicio al tă
alternativă decât cea a Marelui
Timp, alcătuit din „frânturi” de
Istorie şi din ipostaze umane:
iubire, zbucium sufletesc,
dragoste de glia s trăbună ,
sufocată  de un.. .  patriotism u şor desuet,
existenţialism în doze homeopatice, marcate de
recesiuni dezolante şi  o întreagă  tevatură
mistică, între alcov duhovnicesc şi „revolte”
atee, cu descumpăniri de tot felul sau sub
presiunea unei  independen ţe spiri tuale
convingătoare.

Este evident însă un parcurs de crea ţie
literară, pe care domnul Marin Cioranu şi-a
asumat-o într-un registru stilistic generos în cele
15 cărţi publicate, cinci de proză şi zece de
poezie, de la debutul editorial cu „Taina unei
femei”, roman, Editura „Porto-Franco”, 1995;
„Cu fa ţa spre soare”,  poezi i,  Editura
„Libertatea”, 1996; „O corabie cu cântec”,
poezii, 1998; „Îngerul de noapte”, poezie,
Editura „Enos”, 2002; „Şoapte în oglindă”,
poezie, Editura „Opinia”, 2003; „Caseta cu
surprize”,  poezie,  Editura „Enos”, 2002;
„Lacrimă de rob”, poezie, Editura „Danubiu”,
2004; „Memoria, cuib de iubire”, poezie,
Editura „Danubiu”, 2005; „Trădat în iubire”,
roman; „Singură tatea în oglindă”, poezie,
ambele volume la Editura „Opinia”, 2006;
„Lumea din care vin”,  proză  scurtă;  ş i
„Zâmbetul din lacrimi se naşte”, poezie, ambele
volume la Editura „Opinia”, 2008; „O
privighetoare cu chip de fată”, schiţe şi povestiri
pentru copii şi tineret, 2010; „Ultima şoaptă”,

poezie, Editura „Proilavia”, 2011;
„Strigătul Laurei a fost auzit”, roman,
Editura „Proilavia”, 2013.

Volumul de versuri „Luminile
Dunării” este alcă tuit ,  aşa cum
afirmam mai sus, din 180 de poeme,
care n-au nicio legătură cu bătrânul
Danubius în afară de titlu şi nici nu
beneficiază  de vreo organizare
tematică din partea Editurii, aşa că
recenzia mea va fi una de-o... firească
„dezordine organizată”(!?), pe măsura
descoperiri i . . .  „ideilor şi
sentimentelor” care au bântuit
sufletul  poetului şi ,  din aceste
motive, îmi asum o posibi l ă  şi
scuzabilă eroare de discernământ
analitic ori de vulnerabile judecăţi şi
afirmaţii, în ciuda codului meu de
conduită profesional-critică...

Ceea ce pot afirma, după o lectură
de prim contact, este că poezia domnului Marin Cioranu
este... eterică, supusă unei presiuni sentimentale din
care parcă ar lipsi controlul, capacitatea de a canaliza
fluxul liric spre o motiva ţie, un impuls, o finalitate,
într-un amestec de cauzalităţi, deopotrivă reale şi
simbolice: „Vreau să-mi găsesc o cărăruie/ printre
aştri,/ printre gloan ţele războiului/ care nu se mai
termina/ niciodată,/ să pot ajunge acolo...” („Din
umbră”, pag. 33).

Poetul îşi asumă nonşalant orice posibilă ipostază...
socială, civică, artistică, în nume personal, dar nu
acceptă responsabilităţi din considerente de pruden ţă
sau... de teamă: „Peste noi nu se mai face/ primăvară -/
Cântecul a amuţit în cer/ Şi nimeni nu a văzut/ când a
plecat...” („Zâmbetul”, pag. 34). Are chiar şi... revolte
de tip proletar,  cu accente de condamnare a
inegalităţilor sociale, în maniera poeziei proletcultiste
a anilor ’50 din secolul trecut, promovat ă de poetul Al.
Toma, uşor naiv, într-un joc de umbre şi lumini, ca o
indigestie estetică, perimată: „În loc de trei vile,/ trei
maşini de lux/ şi o piscină,/ eu am numai/ un roman/ în
care mi-a încăput/ toată planeta” („A fi sărac”, pag. 39).

Există, deopotrivă, atâta nelinişte, şi incertitudine,
şi negativism dilematic: „Eu sunt al tău,/ ţie ţi-a furat
inima/ Dumnezeu/ pentru a sădi/ În grădina luminii”
(„Prin noapte”, pag. 42), încât nici măcar pravoslavnica
şi liniştitoarea dogmă creştină nu-l convinge: „Să ajungi
la rana/ ce pare un răsărit,/ trebuie să te duci înlăuntru/
adânc foarte adânc,/ până vei da de o fiinţă albă/ care
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zâmbeşte la tine” („Durerea”, pag. 42).
Sau elegiace, ca-ntr-o „Nocturnă” de Fr. Chopin:

„Dacă vrei/ să mă vezi/ cum arăt plângând,/ trage
sertarul/ şi uită-te în sufletul meu” („Troenit”, pag. 44);
în acordurile unui „portret-damnat” şi ca un sindrom al
ratării, dar revine cu cosmetizări meşteşugite: „Eu vin
la tine/ numai noaptea/ noaptea m ă vede/ numai
Dumnezeu” („La tine”, pag. 45); o erotic ă... în disperare,
în lipsa unui dialog şi a nevoii de a convinge: „Eu sunt
idolul tău -/ de-o viaţă mă cauţi” („Aura”, pag. 51).

Există o obsesie lirică a... oglinzii în mai toate
cărţile poetului Marin Cioranu ca o reflectare a unor
neşanse, încrâncenate dizarmonii, a lipsei de dialog, cu
sine şi cu lumea din jur: „În mine/ zace cineva/ ... / Apoi
am simţit/ cum se zbătea/ să scoată capul/ singur în
lumină” („Se zbătea”, pag. 53); o tristeţe fără margini,
anulată prudent de doar un... click de echilibru: „În
traista mea/ de o mie de ani/ se zbate un pui gola ş/ să
mă mângâie/ cu aripile...” („Aşteptând”, pag. 54).

Impresia dominantă, pe care mi-o asum ca pe o
posibilă eroare, ar fi că poezia din volumul „Luminile
Dunării” este intelectualizată  în exces, pe ni şte
parametri nostalgici şi artificializaţi, cu o ritualică
tulburătoare: „Din tristeţea mea/ florile ies/ de parcă
aş fi un mormânt/ ... / Dar florile ies, tot mai vii din
mine,/ de parcă ar vrea să vorbească/ despre depărtările
ştiute” („Inele”, pag. 68).

O astfel de poezie, strict meditativă, cu incantaţii
elegiace de resemnare, sugerează patetic un tragism
izbucnit din existenţa obişnuită: „Pe ţărm/ se mai plimbă
şi acum,/ pasărea mea,/ care mă veghează/ când intram
în noapte/ ... / la ultima lacrimă/ ca un salut/ dintr-o
privire oarbă” („Acum”, pag. 75).

Un existenţialism împins spre resemnare, dintr-o
biografie ideatică, cu trepte abrupte, dar şi cu piscuri
optimiste, se desprinde dintr-o lirică spiritualizată şi
un canon ini ţ iatic: „În scrierile mele/ urcând şi
coborând,/ târziu am dat de un punct/ în care am v ăzut
marea,/ unde mă aştepta/ cineva... să mă ia/ ... / În timp
ce umerii îmi plângeau”  („Vremea”, pag. 77).

Şi, spre sfârşitul volumului, o singură şi necesară
trimitere  spre Dunăre, fluviul-reper sentimental,
nevoia de a accede spre altceva, chiar spre Marea cea
mare, deşi aceeaşi undă nostalgică bântuie sufletul
poetului Marin Cioranu, incapabil s ă-şi găsească
echilibrul: Înotând pe Dunăre/ am prins din urmă/ o
lebădă/ cu aripile smulse/ ... / Am ocrotit-o în casa mea,/
până şi-a deschis aripile/ ca o umbrelă,/ şi când i-am
dat drumul -/ a grăbit să intre în unghiul/ de zbor, spre
ţările calde („Lebăda”, pag. 104).

„Luminile Dunării”, o carte de poezie în acorduri
de Ivanovici sau Strauss, despre sentimente
nestatornice şi nevoia de altceva, concret sau ireal,
posibil sau fantastic, dar cu dorin ţa de împlinire, deşi
mereu în impas, ca un carusel al idealurilor r ăsărite
dinspre Estul speranţei.

preaplină tânjeşte în zori/ De fragedă
toamnă şi mîini mierii/ Podgoarele se
arcuiesc în culori/ Duminicale pe căpătâi (...)
Lăcustele se ghemuiesc în cearşaf/ Şi plugul
cade pe arătură.”

Emoţionante sunt şi poemele în care sunt
evocate imagini din sat unde „La râul Doamnei
cântă o vioară/ Şi clopotul cu sunet de
cristal(…)„Potecile se-ascund în văgăuna/
Căruntă cu flori de măr domnesc”. Emblematic
pentru volum îmi pare poemul „Norii cresc în
pântecele serii” (pag.68) pe care am să-l redau
în întregime pentru exemplificare:

„Norii cresc în pântecele serii,/ Nucu-şi
trage pleoapa-n bătătură,/ Cântece de mierle
şi de greieri/ Se rescriu pe-aceeşi partitură/
Spicul cerne boabe aurite,/ Macul printre ele
se-nroşeşte/ Soarele prin pâlnie se scurge/
Şi în asfinţit se prăpădeşte. Carele cu fân
coboară dealul/ O fântână scârţâie departe,/
Pe o scară o păpuşă doarme,/ Iar pe alta e
uitată-o carte”

„Versurile ei vibrează de ingenuitate şi
candoare, creând o atmosferă care contaminează
chiar sufletele cele mai greu accesibile şi oferind
fiecăruia alt temei de a se judeca pe sine, de a
se confrunta cu un ideal al tuturor valorilor
umane” scrie în prefaţa cărţii scriitorul Virgil
Şerban Cisteianu şi îi dau dreptate.

Nu am văzut în note biografice, referinţe
critice, dar o recomadă versul şi numeroasele
premii obţinute încă de pe vremea când era elevă
şi care-i fac cinste atât ei cât şi dascălilor,
cunoscuţilor şi tuturor acelora care îndrăznesc
să recunoască un autor ieşit din tiparele
modernităţii, care-şi păstrează intactă
caracteristica de bază pe care personal am
întâlnit-o atât de autentică doar la basarabeni,
acea sensibilitate excesivă împletită cu un diafan
şi o sinceritate cuceritoare transmise din generaţie
în generaţie, care m-au impulsionat întotdeauna
să deschid braţele larg pentru o îmbrăţişare
frăţească, ceea ce voi face şi acum cu autoarea,
îmbrăţişare cu care închei această notă de suflet,
dorindu-i inspiraţie, încredere şi succes!

(urmare din pagina 31)

Dorul nu se surpă, se zideşte în
note de suflet
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Prin toamna anului
1945, un gardian de la
Închisoarea Văcăreşti a
fost trimis să escorteze

un deţinut la Judecătoria I a Capitalei.
Individul era condamnat pentru săvârşirea
mai multor tâlhării şi spargeri de magazine,
urmând să dea seama şi pentru altele care
se judecau la sus-zisa instanţă. Pe când se
întorceau la penitenciar cu tramvaiul 20,
complicii banditului l-au silit pe vatman să
oprească, au împuşcat gardianul şi,
împreună cu tovarăşul lor, au dispărut fără
urmă.

Vestea a ajuns repede la Prefectura de
Poliţie a Capitalei, căci faptul s-a petrecut
ziua în amiaza mare, în văzul lumii. Cu
rezolvarea cazului a fost însărcinat un
comisar tânăr, de 29 ani, abia încadrat în
poliţie de vreo 4-5 luni. Primul lucru pe care
l-a făcut comisarul a fost acela de a se
interesa la Văcăreşti cine era evadatul şi dacă
printre pensionarii stabilimentului îl cunoştea
careva. Astfel, a aflat că fugarul, Gheorghe
şchiopul, era în conflict cu doi spărgători,
Cojenel şi Paronte, care ispăşeau şi ei nişte
pedepse şi abia aşteptau ocazia potrivită
pentru a-i plăti unele poliţe vechi. În plus,
Cojenel fusese amantul soţiei şchiopului şi
ştia o mulţime de lucruri despre obiceiurile
acestuia.

Comisarul a reţinut toate amănuntele şi,
după ce le-a examinat cu atenţie, a cerut
secretarului general al Prefecturii de Poliţie
a Capitalei, un anume Levente, să intervină
la Direcţia Generală a Penitenciarelor pentru
a-i pune la dispoziţie pe cei doi deţinuţi. În
câteva zile, spărgătorii au fost liberaţi
condiţionat şi, imediat ce au păşit dincolo de
poarta închisorii, i-a luat în primire comisarul,
i-a urcat în două maşini şi împreună s-au dus
în str. Vitan unde locuia Gheorghe şchiopul.
Banditul nu se dusese acasă. Fosta amantă
a lui Cojenel şi soţia celui urmărit, auzind de

isprava bărbatului său, a fost de părere că ar putea fi
găsit la o ţiitoare în Colentina. Pentru mai multă
siguranţă, poliţiştii au luat femeia cu ei şi au continuat
drumul pe Calea Moşilor. Când au ajuns în apropierea
străzii Vaselor, au fost întâmpinaţi cu focuri de armă.

Comisarul cel tânăr a sărit din mers, s-a adăpostit
lângă stâlpul de zidărie al unui gard metalic şi a încercat
să tragă cu automatul Daimller, o vechitură nemţească,
însă arma nu a luat foc. Atunci a scos pistolul
Browning de la brâu şi a tras până când a terminat
cartuşele. Unul dintre adversari, sesizând situaţia, a ieşit
în mijlocul străzii căutând o poziţie favorabilă spre
a-l împuşca. Cum gloanţele i-au şuierat foarte aproape
de urechi, omul legii a trebuit să se retragă într-o curte
ca să-şi încarce arma. În tot acel timp, Cojenel, care
primise un pistol de la poliţişti, l-a acoperit reuşind să
alunge trăgătorul din stradă. Astfel, comisarul a putut
să iasă din nou la atac, de data aceasta cu automatul
pe care a izbutit să-l pună în funcţiune. Când bandiţii
au început să se retragă spre colţul străzii, iar poliţiştii
se pregăteau să treacă la urmărirea lor, un agent a adus
vestea morţii comisarului Şincay, venit în sprijinul
colegului său mai tânăr. Faptul a produs un moment
de derută, suficient pentru ca ucigaşii să dispară.

A doua zi s-a făcut cercetarea, ieşind la iveală că
era vorba, aşa cum se bănuia, de banda lui Gheorghe
şchiopul. Aşadar, individul nu era doar tâlhar şi
spărgător, ci, mai nou, şi ucigaş de poliţişti. Întâmplarea
făcuse ca în seara precedentă, poliţia să ajungă în
locul cu pricina tocmai când tâlharii operau un
cârciumar din zonă. În timpul violentei confruntări,
unul dintre ei a fost împuşcat în stomac (motivul
abandonării luptei) fiind transportat la Spitalul
Filantropia de tovarăşii săi. A murit înainte ca poliţiştii
să scoată ceva de la el.

După câteva zile de la uciderea comisarului Şincay,
aceeaşi bandă a dat o nouă lovitură în şoseaua
Colentina. Un informator l-a înştiinţat imediat pe tânărul
comisar despre mişcările şchiopului şi situaţia părea
atât de favorabilă încât, fără a mai sta pe gânduri, s-a
aruncat pe urmele lui cu numai trei agenţi, câţi a găsit
la repezeală. Bandiţii erau patru şi, după obicei, i-au
întâmpinat cu gloanţe. S-a încins o luptă în toată regula.
Poliţiştii trăgeau dintr-o brutărie, iar bandiţii – din stradă.

(Documentar)

(I)
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În toiul înfruntării a apărut un camion cu soldaţi
sovietici. Un om de-al lui Gheorghe şchiopul,
basarabean, ştia ruseşte şi i-a spus ofiţerului că ei
sunt poliţitşi şi că vor să aresteze nişte legionari
adăpostiţi în brutărie. Pe loc ofiţerul a ordonat
soldaţilor să debarce şi să captureze „infractorii.”
Lucrurile căpătau o turnură catastrofală. Dovedind
prezenţă de spirit, comisarul a ieşit în întâmpinarea
ofiţerului sovietic, explicându-i că situaţia era tocmai
invers: ei sunt poliţiştii şi ceilalţi hoţii. Ca să se
lămurească, ofiţerul le-a cerut să se legitimeze. În loc
de legitimaţie, basarabeanul a scos pistolul şi a vrut
să-l împuşte pe comisar.

Până la urmă, cu „sprijin sovietic”, echipa de poliţişti
i-a capturat pe bandiţi, mai exact pe trei dintre ei, al
patrulea fiind împuşcat în timpul schimbului de focuri.
Printre cei capturaţi se numărau Gheorghe Şchiopul
şi unul din cei care au împuşcat gardianul.

A fost una din primele isprăvi, dacă nu chiar prima,
din şirul lung care a făcut din Eugen Alimănescu,
protagonistul întâmplării de mai sus, un fel de justiţiar
autohton al timpurilor tulburi de după al doilea război
mondial. Numai că aura de necruţător sau
incoruptibil, la făurirea căreia a contribuit din plin
presa vremii, a pălit brusc în 1950 când s-a cercetat
de-a fir-a-păr întreaga lui activitate de ofiţer de poliţie
şi, ulterior, de miliţie, întocmindu-se un dosar
voluminos cu vreo şase volume. Tot ce fusese până
atunci bravură, devotament, eroism a devenit corupţie,
abuz, fraudă, imoralitate. S-a propus îndepărtarea lui
din structurile poliţieneşti şi punerea sub supraveghere.
Cum trecerea era abruptă, un responsabil anonim a
dispus, prudent, printr-o rezoluţie nesemnată pe
raportul final „să se mai analizeze problema.” Şi
s-a mai analizat, aşa încât în 1951 Eugen Alimănescu
a fost arestat şi dus la canal.

Cum s-a ajuns de la „mărire la decădere”, care
au fost resorturile şi circumstanţele acelei istorii nu
s-a ştiut niciodată. Unii au fost de părere că
Alimănescu şi-a meritat soarta întrucât, profitând de
faima ce i se crease, a jecmănit şi s-a destrăbălat.
Alţii, dimpotrivă, susţin şi azi că a fost o victimă a
invidiei şi duşmăniei sau şi mai mult, că devenise
incomod pentru unii care puneau la cale fărădelegi
greu de imaginat într-o perioadă cum a fost aceea a
anilor 50 ai secolului al XX-lea în România. Cu ajutorul
puţinelor documente rămase în urma atâtor
transformări prin care a trecut Poliţia Română, vom
încerca să descâlcim unele ipostaze ale zbuciumatei
existenţe a acestui personaj.

Mai întâi se cuvine a vedea cine a fost Eugen

Alimănescu până a fi încadrat în poliţie, întrucât şi în
această privinţă părerile sunt împărţite. S-a născut la
26 iulie 1916 în Slatina, judeţul Olt. Tatăl său era
funcţionar (intendent) la Banca Uniunii Cooperatiste
din Slatina, motiv pentru care în dosarul de cadre, la
rubrica originea socială era menţiunea „mic
burgheză.” Familia număra 11 copii, din care numai
7 au trăit. Deşi Banca Uniunii Cooperatiste manipula
capitalurile celor mai bogaţi boieri din judeţ, tatăl
viitorului poliţist era prost plătit, încât uneori nu avea
bani de pâine. Copiii răbdau de foame şi mergeau la
şcoală cu rândul din cauză că foloseau doar o pereche
de ghete. În 1927, patronii băncii i-au acordat lui
Alimănescu – tatăl un împrumut pentru a-şi construi
o casă, urmând să ramburseze creditul în 10 ani. Cu
toate că a plătit câte un sfert din salariu lunar, până în
1937 abia a reuşit să achite dobânzile, astfel că i s-a
scos casa la vânzare şi a trebuit să se mute cu chirie.
La etatea de 13 ani, Eugen Alimănescu muncea ca
zilier pe la grădinile de zarzavat, iar un an mai târziu a
reuşit să se angajeze ca muncitor necalificat la
pepiniera statului din Drăgăşani. A învăţat tehnica
altoitului şi datorită sârguinţei în muncă, în 1934 a
primit o bursă de la Camera de Agricultură pentru a
urma cursurile şcolii de Contabilitate Cooperatistă din
Orşova. În vacanţe lucra ca zilier la pepiniera din
Drăgăşani unde a revenit în 1936, după terminarea
şcolii de contabilitate. Doi ani mai târziu, a fost
încorporat la Regimentul 1 Transmisiuni. În 1939 avea
gradul de caporal, iar la intrarea României în război a
plecat cu Compania 10 Transmisiuni la Odesa. Cum
compania nu avea ofi ţer cu aprovizionarea,
comandantul, cpt. Covrig, l-a numit pe Alimănescu
curier cu aprovizionarea, la această decizie contând,
evident, pregătirea lui în domeniul contabilităţii. În
doi ani a mânuit sume de milioane de lei destinate
aprovizionării trupei şi animalelor, fără a se constata
vreo neregulă. Ulterior, compania a fost încadrată cu
un plutonier pentru serviciul de aprovizionare, în două
luni acesta delapidând 30.000 lei.

În 1943 a ajuns cu Compania 10 Transmisiuni până
în localitatea Anarscaia din Caucaz. Aici a fost trimis
la un post înaintat unde i s-a dat comanda centralei
telefonice care făcea legătura cu Regimentul 38
Infanterie. Când Armata Roşie a atacat poziţiile
româneşti, Alimănescu a rămas la post 10 zile,
menţinând legătura telefonică pe timpul luptelor, fără
întrerupere. Pentru această comportare, a fost decorat
cu Virtutea Militară cl. a II-a.

(va urma)
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(urmare din nr. 158)

În cabina de comandă a micuţei motonave,
pilotul de port Pădureanu ne-a predat serviciul.
Pînă la mare aveam de străbătut aproximativ 85
de mile: 80 de mile până în portul Sulina, unde mai
în aval de Palatul Administraţiei se află Mila 0, şi
încă 96 de hm (hectometri) până în mare. Cam
după douăzeci de minute, conform avizului de
navigaţie în vigoare, ne-am dat poziţia la Mila
Marină 77, pregătindu-ne de trecere prin Cotul
Pisicii. Curba largă a acestui cot a permis cargoului
să se încadreze la stânga cu unghiuri de cârmă
relativ mici, de cinci şi zece grade. L-am auzit
apoi pe Viorel dând comenzile în limba turcă pe
un ton ceva mai ridicat:

 - Ortala dumen! (Mijloc cârma!) Bia boyle!
(Drept aşa!) Eschele cacima! (Nimic la stânga!)
Sangeac beş! (Dreapta cinci!) Sangeac on!
(Dreapta zece!) Sangeac beş! (Dreapta cinci!)
Ortala dumen! (Mijloc cârma !) Bia boyle! (Drept
aşa!) Tamam, arcadaş! (Foarte bine, prietene!)

S-a întoars îngrijorat spre mine:
- Uf! O să ne scoată peri albi covata asta. Are

probleme cu stabilitatea. Numai în comandă n-au
pus osmanlâii colaci de sîrmă. Trebuie să fim atenţi.
Ioane, ţine ochii cât cepele pe indexul de cârmă.
Să nu-l pună dracu’ pe timonier să confunde
stânga cu dreapta, că-i jale!

Expresiile turceşti le redau aşa cum le auzeam,
conştient că exprimarea nu e întodeauna corectă
şi cu atât mai puţin transcrierea lor pe hârtie. Încă
nu mă obişnuisem cu piloţii care amestecau
cuvintele din mai multe limbi, dând indicaţiile la
timonă sau maşină în rusă, turcă, arabă sau greacă,
dar completându-le uneori în engleză, aşa cum nu
făcuse Viorel deocamdată. Pilotul Paraschivescu,
unul din colegii noştri, poreclit Copilaşii mei, era
campionul absolut al amestecului de cuvinte din
mai multe limbi diferite, într-un ghiveci care
devenea neînţeles şi de el. Atunci o dădea cu
năduf pe româneşte, încheind explicaţia, devenită
tic verbal cu timpul: Asta, cum se cheamă!?

Recomandările la navele străine se fac în
engleză, dar nu întotdeauna timonierii cunosc
această limbă şi atunci e salutar să cunoşti
vocabularul uzual marinăresc al naţiei respective.
Piloţii cu experienţă se descurcă atât în engleză,
cât şi în turcă, greacă, arabă sau rusă. Pe Dunăre,

în 99% din cazuri, comandanţii acceptă tacit
recomandările pilotului, ca ordine date de ei direct.
Timonierii şi ofiţerii de cart le execută imediat, dar
răspunderea pentru securitatea navei aparţine, până
la urmă, numai comandanţilor. Acesta e şi motivul
pentru care conducătorii de nave stau, la începutul
voiajului, mai mult timp pe comandă, atunci când
au pilot la bord. Vor să ştie dacă pilotul e bine
pregătit profesional. Dacă e mulţumit, comandantul
pleacă şi cheamă un ofiţer de punte pe comandă,
ca înlocuitor. Ştiu din experienţă că un comandant
nu părăseşte deloc puntea de comandă pe toată
durata voiajului, care poate ţine la Dunăre, în marş
continuu, peste 12 ore (dacă maşina nu poate
asigura o viteză optimă, ori sunt restricţii prelungite
de viteză), din varii motive: este grijuliu cu nava sa,
ceea ce nu este rău, este fricos şi nu are încredere
în nimeni, timpul nefavorabil reclamă prezenţa lui,
nu are încredere în profesionalismul pilotului sau
ceva este în neregulă cu nava şi pilotul nu trebuie
să afle asta.

Nava trăgea spre stânga pentru că elicea avea
pasul spre stânga, m-a lămurit Viorel, iar
instabilitatea se datora golirii de apă a unor tancuri
de balast. Astfel, s-a încărcat marfă mai multă, dar
stabilitatea a devenit precară. Din această cauză,
centrul de greutate al navei (punctul în care se se
aplică rezultanta forţelor de gravitaţie care
acţionează asupra navei) se ridicase prea sus,
apropiindu-se periculos de metacentru (centrul de
curbură al liniei descrise de centrul de carenă pe
timpul oscilaţiilor navei în plan longitudinal sau
transversal). Centrul de greutate este cel care
asigură stabilitatea. Cu cât este mai jos, nava este
mai stabilă. Dar să nu intrăm într-o discuţie tehnică
prea detaliată. Viorel îşi dăduse seama de situaţie
şi îi ceruse comandantului să echilibreze de urgenţă
nava, umplând tancurile de balast cu apă din Dunăre,
dar acesta îi replicase că nu poate face asta în marş,
ci numai în staţionare, când motonava va ancora
pentru înnoptare. Din acest motiv nu părăsea
comanda. Un marinar tinerel nu mai prididea să
aducă sus tăvi cu alune, năut, seminţe de bostan,
rahat, cafele, sucuri în cutii de carton sau din tablă
(care nu existau la noi, în comerţul socialist), dar
mai ales ceaiuri turnate în nişte păhăruţe mici de
forma unor ventuze, aşezate pe farfurioare argintii,
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filigranate, din tablă subţire, cu două bucăţele de zahăr
cubic puse alături, pe marginea farfurioarei, şi cu o
linguriţă minusculă cufundată în paharul plin,
confecţionată din acelaşi metal fin, argintat. Pe pupitrul
bordului erau desfăcute pachete de Kent din care
master-ul, un individ de statură medie, cu părul tuns
scurt, de vârstă incertă, cu mustaţă neagră, bine tunsă,
ne tot îndemna să luăm.

- Are morcovul cât casa, mi-a spus Viorel, ţin minte,
când eram pe la Isaccea.

- O să stabilizeze nava după ce ancorăm, chiar
dacă n-o să-i rămână prea mult bord liber. Minte că
nu poate balasta. I-e teamă să nu-l vadă Căpitănia de
la Tulcea cu toată marca în apă. Şi aşa abia se mai
vede. Ştie că cei de la Căpitănie se uită cu binoclul. O
să avem mare grijă cu reducerea vitezei peste tot, unde
e nevoie, mai ales la Ceatal Ismail şi în Cotul Tulcei,
mă linişti el, văzându-mă că m-am încruntat.

M-a apostrofat, printre altele, pentru poziţia mea
în legătură cu îmbarcarea:

- Nu trebuia să faci atâta caz de nea Lae. Ştiu că
aveai dreptate, dar nu mă puteam împotrivi prea mult.
Nu-i bine să te pui rău cu ăştia bătrâni. Deocamdată
ei fac legea în Pilotaj.

- Te înţeleg, Viorele, dar ce-a făcut nenorocitul
se cheamă abuz. Dacă eu păţesc ceva pe nava asta,
cine răspunde?

- N-ai să păţeşti nimic, stai liniştit.
- Dacă spui tu… Voiam să te întreb. Ce e în

neregulă cu el? E familist?
- Bineînţeles. Are o fată la facultate în Bucureşti,

dacă nu mă înşel.
- Da? Am auzit ceva bârfe pe seama lui. Cică i-ar

plăcea prea mult tovărăşia băieţilor mai tineri.
- Ştiu, dar nimeni nu poate spune că o face cu alte

intenţii. Gura lumii, ştii cum e?
- Da, nici pământul n-o astupă.
- Vezi? Aici mi-ai plăcut.
Dialogam cu Viorel, stând cu ochii pe indexul de la

cârmă, renunţând să mai scriu raportul pilotului. Puteam
să fac asta după ce aveam să ne oprim, aşa cum
stabilisem, aval de Tulcea, la locul oficial de ancorat
al navelor maritime de la Mila 36. Când şi când
întorceam capul spre dreapta sau stânga, urmărind cum
aleargă invers sălciile brune, dezgolite de frunze, între
ramurile cărora zăream ghemotoace uscate de vâsc.
Mi s-a părut, la un moment dat, că unul se desprinde
dintre crengi şi planează uşor prin aer, ca un avion de
hârtie. M-am grăbit să-mi întorc privirea spre index.
Poate dacă s-ar fi stârnit vântul, mă gândeam, urmărind
acul indexului aşezat în faţă, deasupra, într-un cadran
rotund ca al unui ceas de perete electronic,
impunându-mi să nu-mi întorc capul spre mal, mai multe

asemenea bile de vegetaţie parazită ar fi aterizat, dintre
ramurile sălciilor, pe mal şi ar fi alergat după noi, dacă
am fi avut vântul din pupa. Am asociat, pentru o
fracţiune de secundă, această imagine închipuită cu
cea văzută în nu mai ştiu ce film american, din tot mai
puţinele pelicule occidentale care erau difuzate atunci
în cinematografele noastre, unde o camionetă gonea
pe o şosea din deşert. Cameramanul urmărea în siajul
maşinii câteva ghemuri de ciulini rostogolindu-se pe
asfalt, sau ce naiba puteau fi bilele acelea vegetale,
amestecându-se cu praful sau nisipul spulberat, iar la
urmă, când maşina se depărta tot mai mult, iar liniştea
lua în stăpânire deşertul cărămiziu, camera se apropia
de un animal mic şi ciudat, împlătoşat ca un luptător,
apărut de nicăieri, care traversa fără grabă asfaltul.

- Cred că o să ne descurcăm. Nu e mai al dracului
carapacea asta decât noi. Într-o oră şi jumătate
ajungem la locul de ancorat, îmi alungă Viorel imaginile
deşertului din minte.

M-am uitat spre dreapta şi am realizat că suntem
la Mila 50.

- Dă-ţi o poziţie, poate urcă vreo navă. Să nu ne
întâlnim cumva în locuri nepotrivite, îmi ceru el.

- În atenţia navelor care navigă amonte, motonava
Yusuf Bey aval Mila Marină 50, am apelat imediat, în
canalul 16.

- Yusuf Bey, Yusuf Bey, sunt amonte, la Mila 36.
Te rog, treci în canalul 11!

Am butonat repede staţia, schimbând canalul.
- Yusuf Bey pe recepţie. Cine cheamă?
- Suntem Cleopatra, o navă container sub pavilion

liberian, cu destinaţia Galaţi. Tocmai am trecut de Mila
36 şi am dori să ne întâlnim la Mila 42, dacă se poate.

M-am uitat spre Viorel, ţinând receptorul în mîini.
- Pilot e Gogu Dumitrescu din Brăila. Mare fan

rapidist. Am făcut şcoala de piloţi împreună. E un băiat
de zahăr. Spune-i că nu am nimic împotrivă. Noi o să
mergem redus începând de la Mila 44. Dacă nu are
viteză suficientă, să ne aştepte mai jos, la Mila 40.

I-am comunicat navei pilotate de brăilean acceptul
nostru. Am convenit, după câteva calcule făcute
împreună, ca locul de întâlnire să fie Mila 42, aşa
cum dorise.

- Câte cărţi ţi-ai luat cu tine? mă întrebă, pe nepusă
masă, după vreo cinci minute, arătând cu bărbia spre
valiza mea de carton presat, nou-nouţă.

- Una singură. Volumul doi de la „Pumnul şi palma”,
i-am răspuns.

- Am auzit de cartea asta. Nu cumva e scrisă de
barosanu’ ăla care-i şef la Academia de activişti
„Ştefan Gheorghiu”, zi-i pe nume, că nu-mi vine acum
pe limbă.

- Dumitru Popescu sau Dumitru Popescu

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

http://www.pdffactory.com
Eugen Ungureanu
Rectangle




Revista Dunãrea de Jos - nr.159

38

Dumnezeu, cum îi spune lumea.
- Măi, să fiu al naibii! S-a apucat şi ăsta de scris?
- Mai demult. Se pricepe puţin, altfel n-ar fi fost

atâta amar de vreme, mare şi tare, pe la Direcţia
Naţională a Culturii.

- E ceva de carte?
- Cum să-ţi spun? E… citibilă. Scrie după cum e

moda acum. Despre „comunişti cu faţă umană” care
au dezbateri de idei cu alţii mai bătrâni, de şcoală
veche, stalinistă.

- Serios? Nu e genul meu.
- Am primit-o cadou de Sf.Ion. Sunt trei volume,

uite aşa de groase, i-am arătat grosimea cu degetul
arătător şi cel opozabil.

- Mă rog, mie îmi plac mai mult cărţile istorice şi
de călătorii. Nu-mi displac nici monografiile oamenilor
celebri. Acum citesc una dspre Magellan, scrisă de
Stefan Zweig. E superbă! Ţi-o împrumut după ce o
termin. De ce nu-ţi iei mai multe cărţi în voiaj? Ştii că
o să ancorăm jos de Tulcea. Dacă la noapte se pune o
furtună dinspre N-E, iar Bara şi canalul Sulina se
închid pentru o săptămână, ce te faci? Termini cartea
într-o zi sau două şi apoi te uiţi pe pereţii cabinei sau ai
timoneriei până trece furtuna?

- Nu mi s-a întâmplat până acum. Bine că mi-ai
zis. Aşa am să fac pe viitor. Ne apropiem de Mila 44,
nu reduci?

- Când suntem travers cu 44, treci în canalul 68
şi-ţi dai poziţia la Căpitănia Tulcea. Apoi, în canalul16,
faci un apel pentru navele din aval sau care fac
manevră în portul Tulcea. Eventual, vezi pe unde a
ajuns Gogu.

- Am înţeles, să trăiţi, am zâmbit, ducându-mi repezit
dreapta la şapcă.

- Pe loc repaus, Motane! Ia o pauză, dar fii cu
ochii pe index ca pe butelie. Acu’ i-acu’!

- Efendi Kaptan, the engine half ahead, please!
(Domnule comandant, lăsaţi maşina la jumătate înainte,
vă rog!) comandă, amestecând turca cu engleza.

Turcul mustăcios se repezi la telegraf, ridicând
maneta o singură treaptă.

Imediat se auzi un declic, urmat de un sunet
intermitent, ca de alarmă, dar nu strident, iar pe discul
gradat al telegrafului pulsă o luminiţă roşie. Zgomotul
motorului SKL, care torcea plăcut, ca o felină uriaşă,
se diminuă considerabil. Mustaţa formată de apa din
prova deveni mai subţire, iar copacii de pe maluri îşi
diminuară fuga în sens invers.

-Slow ahead, please, beyefendi (Încet, vă rog,
domnule!), mai zise Viorel, la vreo patru sute de metri
distanţă faţă de bifurcaţia ceatalului..

Comandantul trase încă o treaptă de mânerul
telegrafului.

Cargoul turcesc îşi făcu intrarea pe braţul Tulcea
exact pe mijloc, cu doar cinci grade cârma la tribord.

Apoi s-a întâmplat.
Din clipa în care nava s-a înclinat puternic la

babord, fără ca să-şi mai revină, probabil când eram
travers de staţiunea semaforică, derularea
evenimentelor se amestecă în mintea mea. Sunt imagini
foarte clare, dar puţine, lipsite de detaliile care să le
lege împreună. Despre „zgomotul sinistru” despre care
scrie Viorel că s-ar fi produs în momentul alunecării
colacilor de sârmă, rămânând atârnaţi ca ciorchinii
peste babord, pot spune că l-am auzit cât se poate de
clar. Sunt convins că amândurora ne-a trecut prin minte
că nava poate s-ar fi redresat dacă toate legăturile
s-ar fi rupt, iar rulourile de sârmă s-ar fi dus în Dunăre.

Vă aşteptaţi acum să descriu un final apocaliptic,
amintind de sfârşitul lumii? Să fim serioşi! Câte
nenorociri nu se întâmplă zilnic în lume, de care nu
ştim sau nu ne pasă sau doar ne prefacem că ne pasă,
iar viaţa merge înainte? Viorel a reuşit să descrie destul
de bine cele întâmplate. Aş completa cele scrise de el,
cu puţinele amănunte care mi-au rămas în minte. Mă
repet, amintirile legate de acest nefericit eveniment
naval sunt atât de puţine, pentru că refuz în continuare
să înţeleg. Mintea şi trupul meu nu au fost împreună
acolo. Sunt unul din martorii principali ai dezastrului,
fără îndoială. Cum să-mi explic atunci lipsa durerii şi
a fricii? În timpul aşa zisei revoluţii din decembrie 1989
am fost trimis, împreună cu alţi piloţi, să ocupăm un
sediu al Miliţiei din Galaţi. Am stat acolo vreo 36 de
ore, înarmaţi cu pistoalele Carpaţi ale miliţienilor pe
care îi dezarmasem în urma unui ordin primit prin
telefon, într-o atmosferă plină de intoxicare informatică.
Dacă se întorceau cărţile, am fi fost puşi la zid. Fiind
în gaşcă, glumind pe seama situaţiei în care ne lăsasem
antrenaţi, ne încurajam, dând-o pe tot felul de glume
idioate. Dar după ce sediul a fost preluat de un căpitan
de armată, trimis de C.P.U.N.-ul local, şi am ajuns
acasă, seara m-a apucat brusc un atac de panică cum
nu am mai avut niciodată în viaţă. Şi vorba aceea,
eram la căldurică, acasă. Astăzi însă, când mi se
derulează filmul celor petrecute în acel sfârşit mohorât
de martie 1982, nu simt nimic. Nici o emoţie! Dacă
mă concentrez,  mai pot vedea nişte imagini. Puţine,
dar foarte limpezi.

Iată-mă! După ce nava se răstoarnă la babord, mă
caţăr cu dexteritate pe balustrada din tribord a comenzii,
încălecând-o. Stau cu un picior pe puntea înclinată a
comenzii, la 60-70 de grade, iar cu celălalt pe bordul
liber din tribord. Mă uit în jos la Viorel. Nu ştiu când şi
cum a ajuns în apă. Apoi îl aud:

- Ioane, ţipă la nostrom să fundarisească ancora!
(continuare în pagina 51)
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(continuare din numărul 158)
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VI. Mişcarea antiunio-
nistă a călugărului Sofronie

Sunt cunoscuţi în perioada
respectivă doi călugări cu
acelaşi nume de Sofronie,
ambii au luptat contra unirii cu
biserica catolică.

Primul era de origine din
Trapezunt, în Anatolia, care

trecând prin Rusia, Polonia şi Ungaria se
stabileşte la Oradea în 1748, unde a stat trei ani
fiind protejat de episcopul român unit Meletie
Kovacs, care era din Macedonia.1

Al doilea călugăr Sofronie,
cel care ne interesează, era
născut în localitatea Cioara
din comitatul Hunedoarei.
Numele lui de botez era Stan
şi de familie Popovici. A
petrecut mai mult timp în
Ţara Românească, unde se
presupune că ar fi urmat
anumite studii teologice
elementare, după care s-a
călugărit. Revine în comuna
natală unde îl găsim călugăr
neunit în anul 1756.
Episcopul Aron îl
consemnează în documente
ca fiind călugăr apostat şi
chiar preot apostat, lucru care
ne determină să dăm dreptate lui Augustin
Bunea, cum că acest călugăr a trebuit să fie
pentru o anumită perioadă călugăr unit cu
biserica catolică.

În 1759 îl găsim la episcopul sârb din
Carlăvăţ, care se pare că a avut o mare
influenţă asupra acţiunilor lui ulterioare. Întors
în comitatul Hunedoarei, el se intitulează Vicar
al Sfântului  Sobor din Carlovâţ, şi împărţea
credincioşilor naforă sfinţită de mitropolitul sârb.
Influenţa acestui călugăr s-a extins în scurt timp
şi asupra comitatelor Alba şi Mureş,
determinând autorităţile să-l aresteze pentru
propagandă defăimătoare la adresa bisericii
unite. Este arestat în 1759 şi închis în temniţa

din Bobâlna, nu departe de Orăştie. Românii înarmaţi,
aflând de arestarea călugărului, au înconjurat
închisoarea şi au cerut cu insistenţă eliberarea acestuia.
În 28 ianuarie 1760, comandantul general din Sibiu a
primit ordinul de a-l transfera discret, noaptea, în
fortăreaţa din Alba Iulia unde era mai în siguranţă.

Nemulţumirea era atât de mare din partea românilor
neuniţi, încât şase sute de români din comitatele
Zarandului, Hunedoarei, din scaunul Orăştiei şi ţinutul
Abrudului, în 13 februarie 1760, seara, au spart
închisoarea sub conducerea unui protopop neunit din
Sălişte, au legat paznicii şi l-au eliberat pe călugăr,
ducându-l în munţii unde nimeni nu îndrăznea să-l

aresteze fiind bine păzit de popor. Din
Zarand avea să declanşeze acea
mişcare de protest şi revoltă care a
zguduit din temelie biserica unită 2.

Maria Tereza era pusă în mare
dificultate tocmai când intenţiona să
acorde neuniţilor un episcop şi să
pună capăt acestor dispute religioase.
Cancelarul aulic din Transilvania,
contele Gavrilă Bethlen, era chiar de
părere să se amâne numirea unui
episcop neunit pentru că nu s-au
respectat condiţiile impuse prin
decretul de toleranţă. Împărăteasa
încearcă printr-o proclamaţie să
delimiteze comunele neunite, care
este emisă în 21 martie 1760, pentru
prima dată în limba română, fiind

tipografiată la Blaj. Documentul se referă la 158 de
comune din comitatele Alba, Hunedoara, districtul
Făgăraş, scaunul Sibiului, Sebeşului, Orăştiei, unde
bisericile uniţilor fuseseră ocupate de neuniţi şi obligaţi
prin această proclamaţie să le returneze necondiţionat.
Pentru a linişti spiritele înfierbântate, guvernul a dat
un ordin, în 9 aprilie 1760, să elibereze pe toţi preoţii
neuniţi, cu promisiunea scrisă că nu vor mai tulbura
sfânta unire şi pacea publică.

Românii neuniţi au protestat contra acestei decizii
de a returna bisericile, afirmând „că sunt gata să
plătească taxele şi a contribui la toate sarcinile ţării,
dar religia nu o vor părăsi, bisericile nu le vor returna,
ca să stea goale, ci vor merge ei în biserici, ca să se
roage la Dumnezeu”3.

Călugărul Sofronie de la Cioara
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Poporul asculta de călugărul Sofronie ca de un rege,
care îi îndemna în continuare să preia bisericile uniţilor
aşa cum, în cursul lunilor aprilie şi mai 1760, au fost
alungaţi preoţii uniţi din mai multe comune (13 citate)
din zona Albei Iulia.

Această revoltă avea şi un motiv politic, pentru că
românii sperau să obţină şi acele privilegii politice şi
sociale de care se bucurau sârbii în imperiul austriac şi
cele trei naţiuni privilegiate în Transilvania. Strigătele
lor în faţa oficialităţilor sunt semnificative: „A trecut
puterea Domnilor, acum noi suntem domni”. Sufletele
românilor erau aprinse de dorul de libertate aşa cum,
nu după mult timp, Horia, Cloşca şi Crişan aveau să-i
conducă spre aceleaşi idealuri. Numai că revolta
condusă de călugărul Sofronie era îndreptată din păcate
tot contra românilor, pe când revoluţia lui Horia era
îndreptată contra asupritorilor. Un alt punct comun al
acestor două revolte, la o distanţă de numai 20 de ani,
îl constituie centrul lor de comandă, Zlatna şi Abrud.

În ziua de 14 mai 1760, biserica din
Alba Iulia din faţa garnizoanei şi a episcopiei
romano-catolice a fost ocupată de românii neuniţi, în
timp ce călugărul, însoţit de poporul răzvrătit, a preluat
biserica din Abrud. Focul aprins s-a extins în toate
satele din comitatele Albei, Turdei şi Târnavei. Guvernul
a luat o decizie în 7 iulie 1760, în sensul ca toţi răzvrătiţii
să fie prinşi şi închişi în garnizoana militară din
Alba Iulia. De această decizie nu a scăpat nici
Sofronie, care a fost prins în ziua de 2 august 1760,
când participa în biserica din Abrud la o înmormântare.
Cei douăzeci şi cinci de husari nu au putut rezista
presiunii celor două mii de români înarmaţi cu puşti,
securi şi măciuci care îi înconjurară la Zlatna
obligându-i să-l elibereze pe călugăr, care a rămas la
Zlatna singurul stăpân. După trei zile, la Zlatna, în locul
unde a fost eliberat Sofronie, numit Troian, s-au adunat
peste 7 mii de români care solicitau oficialităţilor
eliberarea în termen de 8 zile a tuturor preo ţilor
arestaţi după decretul din 7 iulie, lucru care s-a
îndeplinit cu rapiditate de frica mul ţimii decisă să
acţioneze violent 4.

Într-o scrisoare scrisă în româneşte, adresată
generalului comandant care guverna la Sibiu, Sofronie
avea să afirme cu multă siguranţă de sine: „Am înţeles
că trei popi, unul din Ocna, altul din Banat şi al treilea
din Cornăţel, sunt ţinuţi în temniţa din Sibiu, măcar că
D-ta ai făgăduit că toţi care au fost prinşi din pricina
religiei vor fi sloboziţi. Vă spun dar, că dacă nu vor fi
sloboziţi toţi cei prinşi, nu va fi nicio pace în ţară… Pe
protopopul din Sad, care a fost aruncat în fiare, poftesc
să-l aduceţi înaintea mea” 5. Acesta era tonul cu care
discuta Sofronie cu un general împuternicit al Mariei

Tereza, din care rezultă amploarea acestei revolte care
a antrenat o mare parte a localităţilor din Transilvania.
Magnaţii şi nobilii maghiari, mai ales cei de rit
romano-catolic, nu se simţeau în siguranţă pe moşiile
lor, din acest motiv s-au refugiat în cetăţi.

Situaţia era atât de gravă, încât Curtea de la Viena,
din lipsa trupelor, insuficiente în Transilvania fiind în
plin război cu Prusia, a decretat în 20 octombrie 1760
un ordin adresat guvernului din Transilvania prin care
impunea modul de adresare faţă de călugărul Sofronie
„salvus conductus” cu speranţa că-l vor domoli 6.

Stăpân pe situaţie, călugărul, însoţit de o suită de
200 de oameni, dintre care 12 formau garda lui
personală, mergea din sat în sat pentru a instala, acolo
unde era cazul, preoţi neuniţi, încercând să organizeze
un episcopat. Din corespondenţa episcopului
Novacovici semnalată de N.Iorga, rezultă faptul că
Sofronie chiar împărţea la biserici şi antimise aduse
de el 77 .

Prin emisarii săi, a poruncit tuturor satelor din
Transilvania să-şi trimită la Alba Iulia, în 25 februarie,
câte 2 deputaţi pentru a participa la un mare sobor.
Guvernul, îngrijorat, deleagă doi deputaţi pentru a se
întâlni cu Sofronie în dorinţa de a afla ce intenţionează
cu această mare adunare. Călugărul mărturiseşte
intenţiile sale: „Le voi spune să trăiască în pace cu
toate celelalte confesiuni şi mai cu seamă cu cea
reformată, pentru că religia lor ortodoxă în esenţă este
identică cu a reformaţilor şi se deosebesc numai în
ceremonii. Se vor sfătui cum să-şi ceară episcop de la
Maiestatea Sa şi vor pregăti o scrisoare împărătesei
în care vor cere ca românii trimişi acum 14 ani la
Curte, de unde nu s-au mai întors, să fie puşi
în libertate”

La sinod, Sofronie porunci preoţilor să: „slujească
regulat, credincioşii să meargă la biserică, preoţii să
nu cerceteze crâşmele, să nu cedeze bisericile şi
odăjdiile luate de la uniţi, să nu plătească dările, iar
celelalte să le lase în grija lui” 8.

După sinodul acesta, călugărul a cercetat întregul
district al Făgăraşului şi o parte a regiunii săseşti.
Avertizaţi de această „vizită”, oficialităţile din Făgăraş
au cerut instrucţiuni de la guvern, ce să facă, mai ales
în privinţa bisericii din oraş care era declarată, încă
din 1721, catedrală. Răspunsul a fost foarte moderat,
să nu se opună sub nicio formă. Nu rezultă din
documentele studiate dacă Sofronie a fost cu această
ocazie în Făgăraş, dar cu certitudine populaţia din
localitate a preluat cu forţa biserica unită din mâinile
protopopului unit Basilio Barany 9.

Astfel, în anul 1760, ca urmare a acestei revolte,
biserica românească unită cu Roma din Transilvania
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a fost distrusă în întregime. În această acţiune nu
trebuie neglijată şi contribuţia discretă a calvinilor,
luteranilor şi unitarienilor, care se bucurau de lovitura
dată catolicilor. Bucuria acestora era motivată şi de
faptul că românii ar fi avut acces la o episcopie bine
dotată, aşezăminte culturale puternice care, în final,
ar fi dus cu siguranţă la ridicarea conştiinţei naţionale
şi ar fi solicitat cu şi mai mare vigoare ca naţiunea
română să devină a patra naţiune politică în
Transilvania.

Echilibratul cancelar Kaunitz a sfătuit împărăteasa
să numească o comisie aulică cu reşedinţa la Sibiu,
sprijinită şi de armată, „să asculte plângerile celor
revoltaţi şi, dacă ar fi posibil cu mijloace blânde, să
facă odată pace”. Guvernul transilvănean a primit în
acest sens decretul emis în data de 20 octombrie 1760,
dar care nu a avut nici un efect, pentru că războiul cu
Prusia nu încetase încă. Numai în 12 martie 1761 s-a
ţinut la Viena o conferinţă ministerială, sub preşedinţia
mareşalului de curte, contele Ulfeld, la care a luat parte
cancelarul aulic transilvan, contele Gavrilă Bethlen, şi
proaspătul numit comandant al trupelor austriece în
Transilvania, generalul de cavalerie Nic. Adolf  baron
de Buccow. Decizia finală a fost ca acest general să
se deplaseze imediat în Transilvania, fiind înso ţit de
doi consilieri germani: baronul Dietrich şi baronul
Möringer. Plecarea generalului, însoţit de o trupă
importantă din diferite regimente şi cu baterii de
artilerie, a fost hotărâtă de împărăteasă prin decretul
din 13 martie 1761 10.

Generalul Buccow avea să ajungă în Transilvania
numai în ziua de 30 martie cu misiunea:

- de a reinstala preoţii uniţi în casele lor
- de a împărţi bisericile între uniţi şi neuniţi
- a îndruma poporul la ordine şi linişte
- a delimita drepturile între uniţi şi neuniţi
- unde nu se pot rezolva aceste lucruri cu mijloace

blânde, să se recurgă la forţa militară.
În mod ostentativ, aceste trupe au fost concentrate

în Sebeş, Sibiu, Braşov, Aiud şi Bistriţa. Imediat după
sosirea generalului la Sibiu, o delegaţie de 40 români
din zona Sibiului au prezentat acestuia un memoriu cu
toate solicitările lor:

- Să fie scoşi de sub jurisdicţia episcopului şi
preoţilor uniţi.

- Să li să trimită un episcop cu binecuvântarea şi
voia mitropolitului din Carlovăţ, adică nu un episcop
exempt, cum intenţiona Curtea de la Viena.

- Să se elibereze din temniţă: Oprea Miclăuş din
Sălişte, popa Mucenic din Sibiel, popa Ioan din Galiş şi
popa Tunsul din Sad.

- Preoţii neuniţi să fie scutiţi de contribuţie.

- Să se dea în posesia lor toate bisericile şi
averea lor.

- Să nu mai fie persecutaţi şi întemniţaţi pentru
religie, cum s-a întâmplat de 17 ani.

- Să li se restituie toate taxele încasate pentru
tulburările înscenate.

- Călugărul Sofronie să nu fie prigonit, dându-i
posibilitatea să se deplaseze liber prin ţară.

- Să li să permită a-şi sfinţi preoţii în ţările vecine,
până când îşi vor căpăta episcop.

Generalul a primit memoriul, îndemnându-i să stea
liniştiţi până când vor începe lucrările comisiei
împuternicită de împărăteasă. Pe deputaţi i-a cinstit cu
doi galbeni, asigurându-i de bunăvoinţa împărătesei 11.

Prima acţiune întreprinsă de generalul Buccow a
fost o proclamaţie din 9 aprilie 1761, scrisă în limba
română, pe care Augustin Bunea o reproduce în
întregime. În esenţă, Buccow motivează această
declaraţie cu scopul: „să audă toate plânsorile şi să
întrebe despre neodihna norodului rumânesc, care
s-au auzit în ţară de o vreme încoace” 12.

Documentul prevede şi anumite promisiuni precum:
dacă românii neuniţi se vor linişti, el le va obţine de la
împărăteasă nu numai iertarea tuturor faptelor comise
în contra uniţilor, dar poate şi episcop cu aceeaşi
credinţă cu ei. El solicită în continuarea proclamaţiei
ca „din fiecare comitat, scaun, şi district să vină câte
un deputat unit şi altul neunit, în ziua de 26 aprilie 1761,
pentru a-şi exprima înaintea comisiei, în scris sau prin
viu grai, plângerile pe care le au. În aceeaşi zi de 26
aprilie, avea să sosească din Viena la Sibiu şi episcopul
sârb din Budapesta - Dionisie Novacovici, cu scopul
declarat de a ajuta comisia spre mulţumirea celor
neuniţi care, neavând încă un episcop al lor, putea
constitui o garanţie a corectitudinii dezbaterilor”.

Note:

1 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 171.
2 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 172-174.
3 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 175-178.
4 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 179,183,186,188,191.
5 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 192.
6 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 193.
7 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 194.
8 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 195.
9 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 196-197.
10 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 204-205.
11 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 206-207.
12 Dr. Augustin…Ibidem, pag. 207.
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POPESCU-SUCIU, Mariana  - pictor.
S-a născut la 19 ianuarie 1944 în comuna
Independenţa, judeţul Galaţi. A absolvit Facultatea
de Arte Plastice din Bucureşti (1965), unde a avut
profesori pe Ion Cârdei şi Maria Popa. După
terminarea studiilor, la îndemnul pictorului Ion
Ţarălungă, s-a stabilit în oraşul Tulcea şi a funcţionat
ca profesoară până în 2000, când s-a pensionat, la
Liceul „Spiru Haret”. Este membră a U.A.P.R. din 1995.
Expoziţii personale: Tulcea, Galeriile de Artă (1977,
1980, 1983). Din 1966 a participat la expoziţiile
colective ale artiştilor plastici tulceni organizate pe
plan local şi la Bucureşti (1978, 1986, 1996, 2003),
Ismail, Ucraina (1978, 1986) şi Aalborg, Danemarca
(1979), la manifestările interjudeţene de profil de la
Constanţa (1966), Brăila, Galaţi, Ialomiţa (1972, 1979,
1980, 1981, 1982). A expus, de asemenea, în cadrul
unor expoziţii de grup din Ulm, Germania (2004);
„Dobrogea, artişti plastici contemporani”, Tulcea şi
Constanţa (2003); „Patrimoniu”, Tulcea (2006, 2007,
2008); „Interferenţe dobrogene”, Sala „Constantin
Brâncuşi”, Palatul Parlamentului, Bucureşti (2011);
„Incursiuni în peisajul dobrogean”, Muzeul de artă
Constanţa (2013). A participat, în acelaşi timp, la
Bienalele de pictură şi sculptură de la Bucureşti
(1978, 1980), la expoziţiile profesorilor de desen
organizate de Casa Corpului Didactic Tulcea (1983,
1995). Participări la Tabere de creaţie: Calica-Iazurile,
Tulcea (nouă ediţii, 1989-1999). A colaborat cu lucrări
de educaţie estetică la publicaţiile „Convorbiri
didactice” (Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea) şi
„Steaua Dobrogei” (Casa Corpului Didactic Tulcea).
Are lucrări în colecţii de stat şi particulare din
România, Republica Moldova, Germania, Japonia,
Olanda, Norvegia.

Pictoriţă sensibilă, manifestând un interes
deosebit pentru culoare, Mariana Popescu-Suciu a
cultivat cu consecvenţă de-a lungul anilor peisajul,
natura statică, portretul, compoziţia, florile.
Creaţia sa a evoluat de la o abordare realistă a
motivelor picturale, cu geometrizări ce aminteau de
sintaxa cubistă, până la o reprezentare constructi-
vist-decorativă, cu ingenioase subtilităţi de pastă.
Trăind şi activând în Tulcea, a fost atrasă deopotrivă
de frumuseţea meleagurilor dobrogene, de poezia şi
misterul Deltei Dunării şi a mediului acvatic în general,
a imortalizat aspecte urbane ale oraşului vechi, ale

noilor construcţii şi ale peisajului industrial, a surprins
atmosfera portuară, munca navaliştilor şi pescarilor. A
reţinut, de asemenea, imagini semnificative din Babadag,
din Sulina şi alte localităţi din judeţul Tulcea, pe care le-a
însufleţit mai de fiecare dată cu prezenţa omului. Datele
realului, de la care porneşte întotdeauna, sunt integrate
într-un discurs plastic expresiv, sintetic, esenţializat, care
încântă ochiul prin imagistică, armonie cromatică şi ştiinţa
compoziţiei. Treptat, formele aşternute pe pânză sau carton
nu mai evocă un loc anume, motivele iniţiale îşi pierd
identitatea, nu mai sunt recognoscibile. Ceea ce rămâne
este doar atmosfera poetică, un lirism cald şi vibrant, un joc
bine controlat al petelor de culoare, în ciuda geometrismelor
la care pictoriţa apelează adesea. Tablourile ei, pictate în
registre verticale şi orizontale, cu etajări, intersectări şi
suprapuneri de linii şi planuri, cu motive ce aparţin mediului
acvatic şi vegetal, cu ritmări de forme care sugerează
elemente de arhitectură sau rămân pur şi simplu abstracte,

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

http://www.pdffactory.com
Eugen Ungureanu
Rectangle




43

se constituie în compoziţii decorative, putând fi transpuse
pe vitralii şi chiar imprimate pe textile şi alte materiale. Artista
nu renunţă la construcţia geometrizant-decorativă nici
atunci când abordează motivul floral, configurează edificii
istorice, aşa cum se întâmplă în tabloul „Biserica
Armenească” sau reprezintă ambarcaţiuni pe Dunăre. Există
în pictura Marianei Popescu-Suciu o sete de ordine şi rigoare
în compunerea imaginilor care nu deranjează cu nimic poezia
suavă a ansamblurilor, conotaţiile simbolice şi metaforice
ale semnelor plastice. Câteodată ludicul inundă şi el
suprafaţa spaţiului plastic. Materia picturală este aşezată
cu minuţie, cu transparenţe şi fluidităţi cromatice, adesea
chiar cu aplicaţia miniaturiştilor. Culorile îşi păstrează
prospeţimea şi puritatea, devin muzicale, sunt aşternute
când într-o gamă potolită, surdinizată, când cu intensităţi
strălucitoare.

În portretistică, pictoriţa compune cu aceeaşi acribie.
Personajele ei, copii, adolescenţi sau adulţi, sunt figuri
liniştite, exprimă curăţenie sufletească. Uneori, chipurile lor
sunt melancolice, dobândesc gravitate sau trădează
cufundări în gânduri şi amintiri de demult. Alteori, expresia
copiilor păstrează o naivitate specifică vârstei, ei privesc
cu uimire la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Artista manifestă
predilecţie pentru fiinţele frumoase, culoarea este
subordonată unui desen cu linii ferme de contur.

În integralitatea ei, pictura Marianei Popescu-Suciu este
rodul unei interesante şi pasionante experienţe personale,
originale, care reflectă universul interior bogat, bine
arhitecturat cultural al pictoriţei, artistă pe care a interesat-
o întotdeauna, aşa cum însăşi mărturiseşte, „tratarea
plastică a subiectului sau temei înfăţişate, modalităţile de
comunicare cu cel ce va privi lucrările”.

Bibl.: Virginia Dima, Aurel Munteanu, Liceul „Spiru C.
Haret” Tulcea (1883-1983), Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1983; Florica Cruceru, Artişti dobrogeni, Editura
Muntenia, Constanţa, 2005; Florica Cruceru, Artele la malul
mării, Editura Muntenia, Constanţa, 2006; Adrian Pal,
Nuanţe cromatice în forumul cetăţii, Editura Ex Ponto,
Constanţa, 2008; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al
artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI,
Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici
gălăţeni, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013.

Biserica Armenească

Peisaj estival I

Bărci la mal
Compoziţie acvatică
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sculptură şi grafică feminină

În anul 2011, pictoriţa-muzeograf Anca Tofan a
organizat la Muzeul de Artă Vizuală expoziţia „Doamnele
picturii româneşti”, în care a valorificat o parte din
tablourile unor artiste aflate în patrimoniul institu ţiei. Cu
prilejul vernisajului ea şi-a exprimat dorinţa continuării
acestei iniţiative şi cu opere ale plasticienelor care s-au
manifestat în domeniul sculpturii şi graficii. Iată că
proiectul anunţat atunci ea l-a materializat acum,
expoziţia „Doamnele artelor” dând posibilitatea
gălăţenilor să vină în contact direct cu lucrări de sculptură
şi grafică ale unui grup de artiste din generaţii diferite,
unele trecute în lumea umbrelor veşnice, altele trăind în
Bucureşti sau peste hotare.
        În prefaţa catalogului, curatoarea explică astfel
demersul său: „Criteriul de selecţie a autoarelor ţine de
astă dată de subiectivism pur şi simplu. Am renunţat la
obiectivismul care vine o dată cu meseria de muzeograf
şi la alăturarea cursivă a stilurilor, tehnicilor, modului de
abordare. Propun o altfel de expoziţie şi poate o altă
privire aruncată micului univers personal al fiecărei
artiste, o altă privire într-o micro-colecţie de universuri
personale care se interferează în acest mod, pentru că
simt o legătură specială cu fiecare din aceste doamne şi
mai exact cu aceste opere prezente pe simeze. Este mai
mult o expoziţie eseu, fixată pe această legătură directă
pe care o simt prin intermediul lucrării”.
        Sculpturile sunt semnate de Miliţa Petraşcu (n.
1892 – d. 1976), Iulia Oniţă (n. 1922 – d. 1957), Florica
Ioan (n.1923 - m. 2008), Lelia Zuaf David (n. 1923) şi
Liana Cornelia Axinte (n. 1943). Elevă a lui Bourdelle şi
Brâncuşi la Paris, membră a Academiei Regale de
Portretistică de la Londra, Miliţa Petraşcu, despre care
Petru Comarnescu spunea încă din 1934 că „are cultul
formei pline, legată de spaţiu şi lumină”, este prezentă
cu o lucrare din bronz care-l reprezintă pe colecţionarul
bucureştean Mihnea Stroe. Este un portret realist, în care
sculptori ţa urmăreşte atât redarea trăsăturilor
fizionomice, cât şi a nobleţei interioare a modelului său.
Figura colecţionarului este clară, realizată cu grijă pentru
detalii, exprimând calm şi echilibru. De formaţie
modernist-clasicizantă, Iulia Oniţă, cu studii la Iaşi şi
Bucureşti în atelierele lui Ion Irimescu şi Cornel Medrea,
artistă care a contribuit din plin la impunerea unei viziuni
specifice româneşti în sculptură, figurează în expoziţie
cu portretele în bronz „Adolescenta” şi „Ana Ipătescu”.

Dacă în primul accentul cade pe generalizare, pe
găsirea unei expresii cât mai adecvate unei categorii
de vârstă, în al doilea se referă la o personalitate
istorică, eroina Revoluţiei de la 1848 din Ţara
Românească, femeie curajoasă, care în fruntea unei
mulţimi din Bucureşti a participat la eliberarea
guvernului provizoriu arestat la 19 iulie 1848.
Ambele sunt lucrări în care bronzul este şlefuit cu
fineţe, în linii fluente, iradiind lumină şi un lirism
învăluitor. În portretul alegoric „Muzica”, datând din
1954, aparţinând Leliei Zuaf David, asistentă a lui
Cornel Medrea la Academia de Arte Frumoase din
Bucureşti între 1948 – 1956, artistă care a emigrat
în 1972 în Israel şi s-a stabilit la Haifa, autoare a
unor importante portrete ale unor personalităţi ale
ştiinţei şi culturii româneşti (I. C. Parhon, George
Enescu, I. L. Caragiale, Al. Jean Steriadi, Cornel
Medrea, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Barbu
Iscovescu, Florica Cordescu), personajul feminin
împrumută ceva din trăsăturile artei bizantine: linia
curbă a nasului continuată în arcadele largi ale
sprâncenelor, globii oculari mari, un anumit hieratism

Iulia Oniţă, Adolescenta
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în expresia figurii. Florica Ioan, şi ea elevă a lui Cornel
Medrea , autoarea bustului monumental al lui George
Enescu din Grădina Publică din Galaţi şi a Grupului
statuar „Pacea”, aflat cândva pe strada Navelor, în
apropiere de S.C.  PROIECT S.A., din păcate furat
într-o noapte din 1996, surprinde în „Cap de copil”
inocenţa, candoarea şi puritatea vârstei infantile, totul
particularizat pe chipul unui băiat, compus în forme
stilizate, bine proporţionate, emanând căldură şi
afectivitate. Liana Cornelia Axinte, stabilită din 1982
în Germania, şi-a ales ca material definitiv teracota în
lucrarea „Pacea tinerei femei”, un portret care
transmite linişte sufletească şi aminteşte într-un fel de
arta noastră arhaică.
       Lucrările de grafică din expoziţie sunt mult mai
multe. Genul portretului îl întâlnim şi aici în lucrările
gălăţencelor Lola Schmierer-Roth (n. 1893 – d. 1981)
şi Elena Hanagic, aceasta din urmă o artistă aproape
necunoscută celor de astăzi, dar care s-a numărat
printre cei care în 1951 au pus bazele Cenaclului
Artiştilor Plastici din Galaţi, nucleu din care s-a
dezvoltat actuala filială locală. Prima este autoarea
lucrării executată în cărbune pe carton „Tânără în
cămaşă”, de fapt un autoportret, unde pictoriţa s-a
înfăţişat ca o fiinţă energică, hotărâtă, meditativă, care
scrutează cu privirea zări interioare, în timp ce Elena
Hanagic îl are ca subiect pe pictorul Nicolae Mantu la
vârsta senectuţii. Culori delicate, sobre şi o linie a
desenului precisă concură la crearea unui portret axat

pe scoaterea în evidenţă a bunătăţii şi frumuseţii
lăuntrice a acestui mare pictor animalier, emblematic
pentru cultura Galaţilor. Elenei Hanagic îi aparţin şi
peisajele „Ploaie la munte” şi „Sector din Fabrica
Prutul Galaţi”, ambele de o desfăşurare spaţială amplă
şi pictate în culori ce-şi păstrează prospeţimea şi acum.
„Familia” Georgetei Arămescu-Anderson (n. 1910 –
d. 1994), un tablou realizat în tehnică mixtă, se distinge
prin solidaritatea care o dovedesc personajele,
configurate sintetic, având contururi viguroase şi o
mişcare sinuoasă a liniilor. Ligia Macovei (n. 1916 –
d. 1998), cunoscută mai ales prin superbele ilustraţii
la poezia lui Eminescu, Salvatore Quasimodo, Arghezi,
Umbedrto Saba şi Robert Desnos, în guaşa „Trei
personaje”, datând din 1961, abordează portretul în
grup. Se observă înclinaţia artistei spre ironie şi satiră,

Elena Hanagic, Pictorul Nicolae Mantu pppersonajeLigia Macovei, Trei personaje

Georgeta Aramescu-Anderson,  Familia

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

http://www.pdffactory.com
Eugen Ungureanu
Rectangle




Revista Dunãrea de Jos - nr.159

fiindcă femeia şi cei doi bărbaţi sunt configuraţi
aproape caricatural. Lucrarea face parte  dintr-un ciclu
inspirat de atmosfera recepţiilor. Femeia etalează un
senzualism provocator. Expresia feţei, ca de altfel
întreaga ţinută, trădează o anumită vulgaritate.
Protagoniştii par desprinşi din arta expresioniştilor
germani, de care graficiana a fost influenţată. Într-o
altă compoziţie, intitulată „Recepţia”, aparţinând
aceluiaşi ciclu, personajele sunt mai numeroase. Ele
sunt surprinse frontal în cadru şi doar câteva figuri de
bărbaţi sunt individualizate, restul fiind doar schi ţate.
Margareta Sterian (n. 1897 – d. 1992), în „Grup la
Brăneşti”, realizat în tehnică mixtă, şi Tia Peltz
(n. 1923 – d. 1999) în „Fotografie veche de familie” şi
„Peisaj citadin din Orient” (tuşuri colorate) imprimă
personajelor şi atmosferei un vădit aer fantastic.
Hortensia Puia Masichievici (n. 1917 – d. 2010)
sondează geologicul („Bogăţiile pământului”), Geta
Brătescu (n. 1926) practică un desen aerisit, folosind
o linie largă, dezinvoltă („Atelier, în faţa modelului”),
Clarette Watchel (n. 1926 – d. 2011) dă lucrării sale o
încărcătură ludică („Corăbioare”), Klepper Paar
Hildegard (n. 1932), stabilită din 1977 la München,
este o virtuoasă în folosirea negrului, Ala Jalea Popa
preferă peisajul, construit după alte reguli

46

(„Perspective subiective”). Wanda Mihuleac (n. 1946),
artistă stabilită în Franţa, încântă cu două gravuri de o
remarcabilă execuţie grafică, în care culoarea
dobândeşte rezonanţe poetice („Posibilitatea unui inel”,
„Portretul unei cochilii”). Aceeaşi aplecare spre o
reprezentare poetică a elementelor ce compun spaţiul
plastic o întâlnim şi în gravura „Compoziţie cu floarea-
soarelui” a Ilenei Micodin (n. 1929 – d. 2005), alcătuită
din două secvenţe, ca şi în acuarela „Venus” a Teodorei
Moisescu-Stendl (n. 1938). Maria Dumbravă,
graficiană născută în comuna Independenţa - Galaţi
(1949) şi stabilită din 1984 în S. U. A. este autoarea
desenelor în peniţă „Terra”, „Şantier naval” şi „Spaţiul
mioritic”, toate trei de o mare sensibilitate, minu ţios
lucrate, accentuat lirice, în care haşurile, punctele,
petele concură la crearea unor ansambluri unitare şi
echilibrate compoziţional.
       Act cultural semnificativ al Muzeului de Artă
Vizuală, oferit publicului gălăţean iubitor de frumos ca
dar de primăvară, susţinut şi de editarea unui catalog,
expoziţia „Doamnele artelor” restituie opere mai pu ţin
ştiute ale artistelor menţionate, care merită să fie
cunoscute şi de generaţiile mai tinere. Astfel de
manifestări vor continua să fie organizate şi în viitor,
fiindcă instituţia, în noul sediu din strada Traian nr. 7,
Bloc V3, prezintă în expoziţia permanentă doar o mică
parte din lucrările pe care le deţine în colecţiile sale.

Florica Ioan, Cap de copil

Miliţa Petraşcu, Colecţionarul Mihnea Stroe
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Chiar dacă pare desuet,
acum în era tabletelor, pe
care micii elevi de opt ani
caută termenii şirurilor lui
Fibonacci, profesorul de la
Suceava, Gheorghe
Moldoveanu, autor al unei
Istorii a limbii române,
distins analist al Limbii
române contemporane, ori
al discuţiilor referitoare la
Statutul socio-cultural şi
istoric al limbii române, ori
al îndrumătorilor culturii
române, precum Aron
Pumnul, impresionează cu
un volum aparte, Din şcoală
(editura Terra, Focşani,
2011), creaţie necesară
pentru completarea istoriei
dascălilor din secolul trecut.

Nae Ionescu afirma cu
aproape un veac înainte:
„Şcoala-i bună, dar să n-o
iei în serios!”, ceea ce
construieşte subiectul
soartei/ sorţii, puse sub
semnul Banda lui Möbüs,
exemplificată  prin
experienţa fâşiei de hârtie,
cu spaţiul A, B, C, colorat diferit, care
printr-o torsiune nu mai este brăţară, ci un
singur spaţiu, o lume nouă, care presupune
mereu o reîntâlnire cu tine însuţi, precum
imaginea primilor ani de formare.

De altfel, tabla de materii enumeră numele
foştilor îndrumători, aranjaţi magic sub semnul
devenirii în funcţie de gradul de învăţământ
şi încheiaţi cu o poezie cu titlul existent la Al
Vlahuţă, fără vocala din alt mileniu,
Semănătorul.

Volumul Din şcoală reprezintă o trecerea
prin parabolă, printr-un labirint scoică, cu
două tipuri de interpretare, obişnuită şi una
secretă, pildă al cărei mecanism îl revelăm

astăzi. Anecdotele cu imagini,
numelor foştilor dascăli
(Doamna, Domnul, Părintele)
pot oferi câteva lucruri despre
frenezia şi circuitul numelui
dascălilor, murmurat la ureche,
ţipat, zumzăit, cu umbră a
frumuseţii nespuse, secrete,
iniţiatice.

Experienţa şcolii reprezintă o
imagine a ascensiunii şi a viziunii,
intrarea într-un text de alinare,
presupune cunoaşterea sau
scoaterea măştii, Din şcoală este
o ficţiune scrisă de părinte fiicelor,
pentru copiii acestora, o ficţiune
selectată şi realizată în istoriile
fiecăruia dintre lectori, istorii ce
stau sub semnul iubirii şi ale
tranziţiei de la sat către
universitate.

Numele propriu al profesorilor,
sugerat de cunoscătorul de
etimologii, are ca suport corpul
(Ciută), originea din altă regiune
(Păuş), apartenenţa la obârşii
(Lidia), numele pare să aibă un
caracter de control al
comportamentului, din exterior
sau din interior (Domnul,

Doamna), elemente de simbol care depind de anumite
grupuri rurale din Câmpineanca.

Volumul cere sobrietate în legătură cu magia
naturală, cu previziunea, cu purificarea, cu ubicuitatea,
şi astăzi Profesorul Moldoveanu luptă cu anamneza.
Ca operaţie iatromantică/ de vindecare şi de ghicire,
imaginea etimologiei fiecărui nume şi destin reprezintă
o călătorie extatică a unui suflet eliberat de trup/
temniţă a acestuia, căci autorul se doreşte el însuşi
un SEMĂNĂTOR de destine.

Acest volum conţine prin numele propriu o funcţie
sacră, percepută în naraţiunea-amintire o valoare
simbolică, precum sunt măştile din fabulele despre
fericire, colegii aşteaptă şi amintiri universitare.
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„FIUL MEU VA TREBUI JERTFIT PENTRU CREŞTINI!“

O VIZITĂ VOIEVODALĂ  LA GALAŢI ÎN ANUL 1544
(II)

Din perspectivă bisericească
subliniem, de asemenea,
importanţa acestui eveniment.
Dacă dăm crezare cronicarului
Eftimie – şi nu avem motive să
n-o facem – au înso ţit familia
domnitorului arhiereii şi cu toţi
egumenii moldoveni. La mijlocul
secolului al XVI-lea, organizarea
bisericească din Moldova

înregistra: Mitropolia Moldovei cu sediul la
Suceava, recunoscută oficial în anul 1401, şi care
în anul 1544 era condusă de mitropolitul Teofan I
(1530-1546), Episcopia Romanului, cu sediul în
oraşul Roman, întemeiată în anul 1436, pe al cărei
tron se afla în 1544 episcopul Macarie II (1531-
1548, prima păstorire) şi Episcopia Rădăuţilor,
înfiinţată în secolul al XIV-lea, având ca titular, la
1544 pe episcopul Teodosie (1530 - cca 1550).
Aşadar, toţi cei trei înalţi ierarhi au fost oaspeţi la
Galaţi, în anul 1544, după praznicul Sfintei Învieri.

Despre Mitropolitul Teofan I1 avem puţine ştiri.
Era un ierarh cărturar, din îndemnul său un diacon,
Mihai, copiind la 1543 un Praxiu (Apostol) pe
pergament cu frumoase miniaturi policrome, d ăruit
Mănăstirii Voroneţ. Tot mitropolitul Teofan iniţiază
zugrăvirea exterioară în frescă a bisericii de la
Mănăstirea Voroneţ (unde a şi fost înmormântat în
anul 1546), lucrare încheiată de succesorul său în
tronul mitropolitan, Grigorie Roşca.

Episcopul Macarie al Romanului 2 a fost o
personalitate a vremii sale, fiind cunoscut în
istoriografie mai mult în calitate de cronicar,
întrucât el a scris o cronică în limba slavonă, sub
formă panegirică îndeosebi despre domnia lui Petru
Rareş. Cronica lui Macarie, păstrată în două variante,
care acoperă perioada anilor 1504-1542 şi
1504-1551 (varianta a doua), dovede şte că autorul ei
era un om de cultură; de altfel, ucenicul său, Azarie,
scria despre episcopul Romanului că este „îndrăzneţ
în predici, meşteşugit şi iscusit în cuvinte şi foarte
învăţat ca nimeni altul“3. Domnitorul Alexandru
Lăpuşneanu (septembrie 1552 - decembrie 1561), la
solicitarea ţarului Rusiei Ivan IV cel Groaznic (1533-
1584), încredinţează lui Macarie sarcina de a traduce
în slavoneşte şi a aşeza pe capitole potrivit alfabetului
slav, colecţia de legi intitulată Sintagma Alfabetică
sau Nomocanonul, alcătuită de învăţatul bizantin
Matei Vlastare, în anul 1335, manuscrisul acestei
traduceri păstrându-se astăzi la Mănăstirea Sf.
Onufrie din Liov (Ucraina)4.

Episcopul Macarie este şi cel care l-a îndemnat

pe Petru Rareş să zidească actuala Catedrală a Arhiepiscopiei
Romanului, cu hramul Cuvioasa Parascheva 5, precum şi
biserica Mănăstirii Râşca6, la care a fost împreună ctitor şi
unde a şi fost înmormântat, în ianuarie 1558.

Fără îndoială că astfel de preocupări culturale şi
ctitoriceşti ale lui Macarie au înrâurit şi viaţa bisericească
din ţinutul Covurlui, ţinut aflat în jurisdicţia canonică a
Episcopiei Romanului. Ca ierarh titular al acestei zone,
Macarie nu putea să lipsească, aşadar, din suita domnească
ajunsă la Galaţi la jumătatea lunii mai din anul 1544; din
punct de vedere bisericesc, el era ierarhul gazd ă.

Mai puţine informaţii au ajuns până la noi despre
episcopul Teodosie, aflat pe tronul Eparhiei Rădăuţilor
de prin anul 1530. Se pare că îşi avea metania ca monah la
Mănăstirea Neamţ, întrucât în anul 1549 a zidit o
eclesiarniţă în această mănăstire. El este amintit în mai
multe documente referitoare la diferite danii, în vremea
lui Petru Rareş. Îşi încheie păstorirea la Rădăuţi, probabil
în jurul anului 15507.

Ierarhii moldoveni erau acompania ţi de către „toţi
egumenii“, după cum scria cronicarul Eftimie. În anul
1544 existau în Moldova de Sus mai multe mănăstiri mari,
între care: Moldoviţa, Neamţ, Probota, Iţcani, Bisericani,
Bistriţa, Humor, Putna, Voroneţ, Dobrovăţ, Coşula, Râşca8,
pe lângă care funcţionau şi altele, pe tot cuprinsul ţării,
dintre acestea unele rezistând până în vremea noastră,
altele risipindu-se în decursul timpului9.

La Mănăstirea Neamţ, în perioada de care ne ocupăm,
egumen era probabil  Grigorie, urcat în tronul de
mitropolit al Moldovei în anul 1552 10; stareţul Mănăstirii
Probota era Grigorie Roşca, rudă cu domnitorul, viitor
mitropolit al Moldovei, o personalitate spiritual ă şi
culturală a vremii11; în fruntea Mănăstirii Humor se afla
ieromonahul Paisie, sfetnic apropiat al lui Petru Rareş12;
la Moldoviţa îndruma viaţa duhovnicească egumenul
Avram13; stareţ al Mănăstirii Râşca era ieromonahul
Silvan, „duhovnic vestit şi sporit în fapte bune“14; de la
Mănăstirea Bistriţa completa suita domnească stareţul
Serapion, pomenit într-un document din 1541 15. Acesta
era egumen însă şi la 1538, când Petru Rareş, în retragerea
sa din faţa lui Soliman Magnificul spre cetatea Ciceului,
face un scurt popas la Mănăstirea Bistriţa şi făgăduieşte o
danie obştii monahale de acolo16. Voievodul se va ţine de
cuvânt, căci în primăvara anului 1546 dăruieşte Mănăstirii
Bistriţa „un sat anume Mogeştii, cu mori şi cu tot venitul,
în ţinutul Covurlui“17.

O prezenţă bisericească de o astfel de anvergură
presupune existenţa în Galaţi a unor biserici şi mănăstiri
în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în care să fi slujit
înaltul cler şi în casele şi chiliile cărora să fi găzduit. Se
cunoaşte că cea mai veche mărturie documentară despre
existenţa unui locaş de rugăciune în Galaţi datează din

(urmare din  numărul 158)
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1570-1571. Este vorba despre o însemnare f ăcută pe un
Liturghier slavon păstrat în Biblioteca Academiei din
Belgrad (mss. nr. 122), potrivit căreia jupâneasa Tămăşoaia
leagă cu cheltuiala ei această carte, donată anterior de
vornicul Radu unei biserici din Gala ţi şi care se dezlegase
„fiind ca veache“18. Istoricul Paul Păltănea afirmă că
existau biserici în Galaţi în secolul al XV-lea19. Tot
redutabilul istoric al zonei gălăţene demonstrează că
Despot Vodă (18 noiembrie 1561-9 noiembrie 1563),
aflat cu oastea la Galaţi în vara anului 1562, a găzduit într-
una din mănăstirile din oraş20.

Faptul că ierarhii şi marii egumeni moldoveni s-au aflat
în suita domnului Petru Rareş, la Galaţi, în primăvara anului
1544, presupune, fără îndoială existenţa unor mănăstiri şi
biserici în marele port moldovenesc de la Dunăre, ridicate
anterior acestui an. În lăcaşurile respective vor fi slujit
înalţii prelaţi şi se vor fi rugat cu domnul şi doamna
Moldovei, cu marii boieri din Sfatul Ţării, pentru a se păzi
de necazuri odrasla domnului, Iliaş, care mergea la Înalta
Poartă drept chezaş al credincioşiei voievodului Petru
Rareş faţă de otomani. Aici s-au despărţit, cu durere în
suflet, părinţii de fiul lor, care trece Dunărea şi se îndreaptă
spre Constantinopol.

Tradiţia însoţirii domnului de către o suită numeroasă
şi importantă la plecarea din ţară a domnilor sau a fiilor
acestora s-a păstrat şi în cazul lui Iliaş, urmaşul lui Petru
Rareş în tronul Moldovei; când acesta s-a îndreptat c ătre
Constantinopol, în 1551, luând cu sine tot tezaurul
Moldovei, „a ridicat cu dânsul pe aproape to ţi boierii
şi oastea“, aceştia însoţindu-l până „în hotarele turceşti“,
adică până la Dunăre, la Galaţi. „Boierii însă şi cu ceilalţi
ostaşi s-au întors la ale sale“21.

Galaţiul a fost, aşadar, pentru zilele de la mijlocul lunii
mai 1544 oraşul „capitală“, în care s-au aflat personalităţile
politice şi religioase cele mai importante, al Moldovei de
atunci. La acea dată, în Galaţi au existat mai multe biserici şi
mănăstiri unde s-au închinat şi au slujit arhiereii şi egumenii
din Moldova, pe care cu siguran ţă Petru „Măjarul“ le
cunoştea din vremea de dinainte de alegerea sa ca domn,
de pe când făcea negoţ cu peşte de la Galaţi.

(sfârşit)
Note:
1 Despre acesta a se vedea: Protosinghel Ioanichie Bălan,

Pateric românesc, Galaţi, 1990, p. 181-182; Pr. prof. dr. Mircea
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doua, Bucureşti, 1991, p. 471; Idem, Dicţionarul teologilor
români, ediţia a doua, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002,
p. 492; Marian Palade, Ctitori de cultură şi spiritualitate
ortodoxă. Arhierei, preoţi şi monahi cărturari din ţinutul
Sucevei. Lexicon, Editura Heruvim, Pătrăuţi, 2012, p. 302-303
(cu bibliografie).

2 Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului,  Editura
Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1984, p. 158-165 (edi ţia a II-a,
îngrijită şi prefaţată de Ioachim Băcăuanul, arhiereu vicar al
Episcopiei Romanului, Editura Filocalia, Roman, 2008, p. 161-168);
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
p. 484-487 (cu bibliografie); Idem, Dicţionarul teologilor români,
p. 259; Marian Palade, Ctitori de cultură şi spiritualitate
ortodoxă, p. 167-168.
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Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P. P. Panaitescu,
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5 Ibidem, p. 158; Pr. conf. dr. Dănuţ Manu, Biserica Ortodoxă
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6 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe

Române, vol. 1, Bucureşti, 1992, p. 485-486.
7 Ibidem, p. 489.
8 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor
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p. 973-975.
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şi mănăstiri vechi din Moldova, până la mijlocul veacului al
XV-lea, ediţia a II-a, editura Meridiane, Bucureşti, 1971. Şi în sud-
estul Moldovei au fost astfel de mănăstiri în veacurile XV-XVI,
care n-au ajuns până la noi.

10 Diacon Ioan Ivan, Preot Scarlat Porcescu, Mănăstirea
Neamţ, Iaşi, 1981, p. 269, 284.

11 Repere biobibliografice despre Grigorie Roşca la: Pr. prof.
dr. Mircea Păcurariu, Contribuţii la istoria Mitropoliei Moldovei
în secolul al XVI-lea, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei“, anul
LI, nr. 3-4, 1975, p. 226-231 (egumen la Probota între 1523-1546);
Pr. C. Cojocaru, Mitropolitul Grigorie Roşca, în „Mitropolia
Moldovei şi Sucevei“, anul LIV, nr. 1-2, 1978, p. 61-70 (unde
găsim opinia că s-a aflat la egumenia Probotei între anii 1541-
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365.

16 N. Iorga, Două inscripţii nouă găsite la Mănăstirea
Bistriţa-Neamţ, extras din „Analele Academiei Române“, seria a
II-a, tom. XXXVI, Mem. Sec. Ist., Bucureşti, 1913, p. 442-443;
Diac. I. Ivan, Stareţi ai Mănăstirii Bistriţa şi ierarhi cu metania
din această mănăstire, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei“, anul
LX, nr. 10-12, 1984, p. 811.

17 Moldova în epoca feudalismului, vol. 1, Documente
slavo-moldoveneşti, Chişinău, 1961, p. 50-52. Pentru autenticitatea
documentului vezi Leon Şimanschi, Autenticitatea şi datarea unor
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„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie“, Iaşi, 1, 1964, p. 93.
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dactilografiat, 1985-1990, la Biblioteca V. A. Urechia, Gala ţi (cota
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României. Moldova, vol. I, partea 1, Editura Academiei Române,
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nr. 11.

18 Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea
(text stabilit şi indice de Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu,
Magdalena Ioniţă, Alexandru Mareş şi Alexandra Roman-Moraru),
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, p. 153-154, LIX; Paul
Păltănea, Vechi locaşuri de cult şi viaţa bisericească în sudul
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izvoare creştine“, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de
Jos, Galaţi, 1987, p. 199-200 (cu afirma ţia greşită că însemnarea
este făcută pe o Psaltire).

19 Paul Păltănea, Vechi locaşuri de cult, p. 199-200; Idem,
Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, ediţia a II-a,
partea I, Editura Partener, Galaţi, 2008, p. 112.

20 Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi, p. 73.
21 Cronicele slavo-române, p. 121 (relatarea lui Eftimie).
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Îi explic, cât se poate de calm, de ce nu e posibil
acest lucru. Nu are cum să vadă mare lucru de acolo,
unde se află. Nava răsturnată a fost rotită de curent
cu prova spre amonte şi se îndreaptă, în diagonală,
spre malul stâng.

- Atunci, du-te în comandă şi ia valizele, adaugă el,
de parcă ar fi în gară, aşteptând trenul, şi nu în apă,
până aproape de gât.

Îi răspund scurt:
- Dă-le dracului!
Comandantul apare cu o mapă sub braţ, sărind

peste balustrada comenzii, agil ca o pisică şi
lăsându-se cu fundul până jos pe carena (corpul navei
aflat sub linia de plutire) umedă din tribord, care a
ieşit la suprafaţă.

 Pare incredibil, dar în situaţiile limită unii oameni
îşi aduc aminte de cele mai mici detalii, fără nici o
semnificaţie, refuzând să accepte dezastrul. Se agaţă
de normal, de banal, până în ultima clipă.

Puloverul comandantului este de un roşu aprins, la
fel ca şi mapa pe care o ţine strânsă la piept, sub braţul
stâng. Se uită spre barca care se apropie. Se ridică de
pe carena noroită, pe care se aşezase pentru câteva
secunde, încercând să-şi şteargă pata umedă de pe
turul pantalonilor. Face asta frenetic, cu o batistă pe
care a scos-o din buzunare. Realizând inutilitatea
gestului, aruncă cât-colo batista. Apoi, pe neaşteptate,
nu mai are răbdare să-i ajungă barca sub picioare. Se
aşeză iar, lăsându-se să alunece pe carena împestriţată
de mici scoici, printre care se scurg mici pârâiaşe de
apă. Plonjează în Dunăre cu picioarele înainte, ridicînd
în ultima clipă mâna stângă în sus, în care ţine mapa
cu acte, ca pe un stindard. După pleoscăit, îi rămane
numai mâna stângă afară, ţinând strâns în ea mapa,
dar iese repede la suprafaţă, înotând voiniceşte, numai
cu dreapta, spre barca care-i aproape. Întors spre
stânga, aşa cum stau încălecat pe balustradă, ca pe
un gard de unde aş urmări un meci de fotbal sau un
recital de muzică rock la care nu am bilet, uitându-mă
spre luciul apei din babord, unde Viorel se agită în apa
tulbure a fluviului, văd lotca neagră, pescărească, din
care două perechi de braţe, încotoşmănate în pufoaice,
îl apucă zdravăn pe camaradul meu, scoţându-l din
apă ca pe un câine murat. Exact aşa şi arătă. Atunci
văd saula legată de balustradă. Cine şi când o legase
acolo nu mă interesează.

Toate câte vi le spun acum, comprimate în câteva
fraze, s-au petrecut în două-trei minute, poate cinci,

dar încercaţi să le vedeţi la fel ca mine, derulate cu
încetinitorul. Uitaţi-vă cum apuc, fără grabă, saula în
mâini, şi alunec, un pic prea repejor, drept în barcă,
fără să mă ud. Nici măcar pe bombeuri!
Aplaudaţi-mă!

O singură secvenţă mai am în minte. Stau relaxat
pe scaun, în dispeceratul Staţiunii Semaforice de la
Ceatal Ismail, dezbrăcat de şuba mea uscată, departe
de soba în care lemnele de salcie răpăie ca o mitralieră
şi-n jurul căreia s-au adunat cu toţii: turcii şi tovarăşul
meu de voiaj. Mă uit la bancnotele verzi şi umede,
înşirate pe o măsuţă.

- Banii sunt ai moşului care a ieşit ultimul din navă
şi a fost dus la spital, mă lămureşte din picioare
dispecera, o femeie tânără cu şolduri unduitoare şi
sânii mari.

- Mă scuzaţi, adaugă ea stingherită, văzând că
nu-i răspund.

- Ceatal Ismail, Ceatal Ismail, dacă mă auzi, treci
în canalul 11, strigă o voce hârâită.

Dispecera se întoarce, repezindu-se la staţie. Se
apleacă şi îi văd fesele reliefate prin fusta lungă şi
groasă, de postav. Zâmbesc şi i le arăt lui Viorel, care
se apropiase, şontăcăind, de mine.

- Sunt pe gustul meu!
- Eşti sărit de pe fix, Pluşcort! clatină din cap

prietenul meu.
- Cam da.
- Ţie chiar nu-ţi pasă?
- Nu.
- De ce?
- Pentru că nu sunt aici.
- Nu ai să fii nici în ancheta care ni se pregăteşte

la Tulcea?
- Nici.
- Dar unde, pana mea de vultur, ai să fii?
- Cu gândul la copiii care mă aşteaptă acasă şi la

profesiunea pe care mi-am ales-o. Vrei să mă las
stăpânit de frică? Nu pot să fac asta. Vreau să ies la
pensie ca pilot. Dacă Dumnezeu a vrut să scap din
naufragiu înseamnă că are un plan cu mine, ca şi cu
tine de altfel. N-am să dau bir cu fugiţii la uscat.

Aşa ar trebui să se încheie naraţiunea, ca să dea
bine, cu un clişeu. În realitate, acest ultim dialog
n-a existat.

(sfârşit)

(urmare din pagina 38) Naufragiati pe Dunãre
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