Europoezia
Poezia se naşte din meditaţie şi inspiraţie. Meditaţia este o insuşire;
inspiraţia este un talent. Mulţi oameni pot să mediteze, dar puţini sunt inspiraţi.
Victor Hugo

Poezia este copilul care rămâne în sufletul adolescentului, al omului matur
şi al bătrânilor, peste durere, dezamagire şi suferinţă.
Versul va rămâne veşnic o înaltă ţintă literară.
Tudor Arghezi

Poetul este un evocator. Când îl înţelegem, suntem tot aşa poeţi ca el.
Anatole France

Poeţii imaturi imită; cei maturi fură; poeţii răi strică ceea ce au luat, iar
poeţii buni îl transformă în ceva mai bun sau cel puţin în ceva diferit.
T. S. Eliot

Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi.
Poezia este muzica sufletului şi, mai presus de toate, a sufletelor mari şi
sensibile.
Voltaire

Poezie înseamnă leşin, abandonare, nonrezistenţă la farmec... şi cum
orice farmec este dispariţie, cine ar putea găsi o singură poezie înălţătoare?
Ea ne scoboară spre suprem...
Emil Cioran

Poezia este căsătoria realităţii cu idealul, în sufletul poetului.
B. P. Hasdeu
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Europoezia
Poezia nu este numai artă: ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii. Fără
poezie omul nu s-ar distinge de neant.
Părerea mea este că poetul nu are o epocă a lui; epoca îşi are poeţii ei şi,
în genere, epoca îşi vede singură poeţii.
Un poet nu poate fi mai bun decât alt poet. Un poet poate fi mai bun
decât sine însuşi sau mai slab decât sine însuşi.
Poezia este numai artă: ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii. Fără
poezie omul nu s-ar distinge de neant.
Poezia este ochiul care plânge. Ea este umărul care plânge, ochiul umărului
care plânge. Ea este mâna care plânge, ochiul mâinii care plânge. Ea este
talpa care plânge, ochiul calcâiului care plânge.
Nichita Stănescu

Poetul este delegatul veşnic al sufletului omenesc în simfonia spiritului
universal.
George Călinescu

Poeţii sunt la fel ca proverbele: mereu se poate găsi unul care să-l contrazică
pe altul.
Jules Verne

Un poet este un om care înalţă o scară spre o stea şi se urcă pe ea în timp
ce cântă la vioară.
Edmond de Goncourt

Poeţii nu se ruşinează de propriile experienţe - ei profită de ele.
Nietzsche

Poezia este o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-am părăsit
niciodată domeniul divin al geometriei.
Ion Barbu

Cea mai mare dramă pentru un poet este de a fi admirat din neînţelegere.
Jean Cocteau
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Poezia (poezia adevărată, nu
„cuvinte goale ce din coadă au
să sune”) este o formă de
patologie. O patologie a spiritului şi o patologie a
adaptării.
Caragiale, cu al său „văz enorm”, a reuşit să
rămână doar un cinic şi, în suficientă măsură,
oportunist.
Dar, văzând şi simţind cu peste măsură, nu
dai de bine. Şi oricum superi pe alţii, nu-ţi găseşti
locul.
Teodor Pîcă şi-a plătit adevărul prin anihilare
socială. Şi-a plătit în egală măsură şi iluziile.
Origine socială beton: fiu de CFR-ist. Liceu făcut
la Sibiu, cunoscător de fineţe a francezei, italienei,
latinei. Cunoscător şi al rusei, traducător de
excepţie. Student la drept. Aderent la sângeroasa
utopie comunistă, se pare de bună credinţă. Buna
credinţă este o boală gravă, deseori cu sfârşit letal.
Pentru Pîcă, ea a însemnat o lungă agonie şi o
moarte precoce la 50 de ani.
A fost declarat ca unul dintre cei trei
„revizionişti ai marxismului” din România: scriitorul
Alexandru Jar, filosoful Mathe şi Teodor Pîcă.
Ultimul era singurul român din această triadă.
Demenţa sângeroasă a unei desemnări
arbitrare ca în Procesul lui Kafka (comunismul
era doar o variantă a demoniacului) îţi frângea
definitiv existenţa. Din acel moment, Pîcă a
alunecat pe toboganul ce îl va duce spre existenţa
de boschetar şi îl va scufunda în varii meserii
manuale şi îndeletniciri din care va fi „deratizat”
sistematic.
Cum orice maşină dă rateuri, cu opt ani înainte
de moarte i se va publica totuşi un volum de
versuri. Toţi îl citesc pe foi volante, altă celebritate
ce poate duce spre puşcării. Nu este nevoie de
puşcărie, poetul este executat prin înecare, înecare
în alcool.
„În era nouă începută”, în care „rahaţii scriu
în loc să pută” (Păstorel dixit), Pîcă este interzis.
Din mărturia unui fost demnitar (intelectual cinic
servind juridic regimul) ştiu că, la un moment dat,
s-a încercat un fel de reabilitare, i s-a spus,
chemat undeva „sus”, că a fost victima unui enorm
şir de nedreptăţi:

- Ce putem face pentru matale?
- Dă-mi o sută de lei să mă îmbăt.
Senzual, lucid, din cale afară de lucid, fertil şi risipitor
creativ, bântuit simultan şi întrepătruns de diafan şi
hidos, Pîcă a fost unul din marii poeţi ai limbii române.
Dacă Cioran a fost un disperat făţarnic, în care
stilul a dominat sentimentul, disperarea şi chemarea
anihilării au fost carne din carnea trăirii poetice a lui
Pîcă.
Pîcă este cel ce l-a contrazis pe Cioran. Filosoful
şi eseistul scria că „De la Geneză la Apocalipsă
domneşte impostura”.
Pîcă a fost profund autentic. De aceea nici nu a
fost iertat. Şi nici nu este.

Reverie
În vechi oraşul care doarme-n mine
Cobor trudit şi pustiit de riduri
Printre-obeliscuri frânte şi ruine
Şi, umbră albă, mă preling pe ziduri.
Ce drag mi-era oraşul vechi, de mult,
Cutreeram vrăjit întodeauna,
Duceam cu mine-n cântec să-l ascult,
Mă sărută pe ceafă, dulce, luna.
Pluteam obnubilat printre năluci,
Prin buruieni cu-arome tari, amare,
Şi drumuri albe, strânse la răscruci,
Mă îmbinau să trec, să stau, fecioare.
Dar azi când, palid, magicul odor
Mi-ntinde pe obraz lactee riduri,
De-abia mă ţin de neguri şi cobor
Şi umbră albă mă preling pe ziduri.
O, luna mea pe care te-am pierdut,
O, buruiana mea, nălucă dulce,
O, drumul meu, o, cânt al meu, durut,
În poala voastră cine-o să se culce ?

Când veţi veni-n amurg sub înserare,
Vom călări frumoşi prin elizeu,
În cavalcadă, pân-la Dumnezeu,
Descălecând la tronu-i, la picioare.
Ne-om prosterna cu frunţile alese
Pe lespedea de nouri, luminată, Cel mai frumos din noi va spune: „Tată,
Ţi s-au întors feciorii cu mirese.
Pe unde ne-ai trimis a fost şi bine
Şi rău a fost pe drumul străbătut,
Dar tot ce-ai scris să facem am făcut
Şi nu te-a dat nici unul de ruşine.
Acuma ne-am întors cu toţi, - ne iată
Ce altă slujbă ne aşteaptă, Tată?!”
...................................
Zvântaţi cu zâmbet aripile plânse,
V-aştept la grajdurile de smarald, Nu vă grăbiţi, deabia-i amiaz şi cald
Şi eu v-aştept şi chingile sunt strânse.

Şi mai ales, cărare din răscruci,
Fecioară albă ce-mi zâmbeai odată,
Ce pas străin, ce cântec veşted duci,
Când mă priveşti cu faţa-nstrăinată.
O, lună, bolovani, drumeag ştiut,
Voi buruieni, năluci, lăsaţi să cadă
Din dragostea cea veche un sărut
Pe-a frunţii mele palidă arcadă.

Scurtă despărţire
Vă las în valea acestei stinse plângeri, Orice sfârşit vesteşte-un început, Mă duc eu primul - sunt mai priceput,
Să pun din vreme şeile pe îngeri.
Zvântaţi cu zâmbet aripile plânse,
V-aştept la grajdurile de smarald, Nu vă grăbiţi, d-abia-i amiaz şi cald
Şi eu v-aştept şi chingile sunt strânse.
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Byron în uniformă de student la Cambrige

George Gordon Byron a avut tot ce trebuia pentru
a fascina o lume care, sub aparenţa unei moralităţi
lustruite, ascundea complexe psihice nerezolvate,
rapacitate şi snobism.
Un infirm de descendenţă celebră, regală prin latura
maternă, sfidător şi teatral, ştiind să organizeze cu artă
spectacolul personalităţii sale, îndeajuns de patologică
şi în afara regiei iscusite, bogat şi perturbator şi prin
comportament, cât şi prin creaţie. Un manipulator al
unui tabu fundamental al civilizaţiei - sexul.
Byron a fost un moment de vârf al celui de al doilea
val al curentului artistic şi filosofic care a cucerit
imperiul englez - romantismul. Acest curent a fost
instaurat de doi artişti care l-au şi „bătut în cuiele”
unui manifest, Wordsworth, trăitor în Franţa, amestecat
în Revoluţia Franceză (a vrut să devină şeful
girondinilor!). Samuel Taylor Coleridge voia să fondeze
în America de Nord o colonie de tip, am spune astăzi,
comunist. Cei doi poeţi au introdus în sensibilitatea
publică natura şi supranaturalul. Alături de ei, scoţianul
Walter Scott, istoric şi folclorist.
Cel de-al doilea val sunt: Shelley, Keats şi Byron.
Toţi trei cu o viaţă scurtă, destul de chinuită şi în răspăr
cu aşteptările făţărniciei generale.
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Dacă ar fi să judecăm strict urma lor literară, poate
că Byron e mai puţin ca perfecţiune formată, dar
absorbţia s-a făcut prin binom om - operă. Or Byron a
fost în literatură ce a fost Dali în pictură. Creatorul a
făcut copios parte din moştenirea globală a creaţiei
sale.
Byron a fost ştanţat de destinul în care au jucat un
rol important gena şi mema. Despre memă, tiparul de
neocolit al sensibilităţii generale social construit, am
pomenit mai sus. Byron era al doilea val al sensibilităţii
romantice. Cât despre genă... Pe ambele linii de
familie, Byron a moştenit atât nobleţea (de titlu), cât
şi nebunia. Strămoşii tatălui său erau aristocraţi
normanzi, implicaţi în Cruciade. Unul dintre ei cumpără
o veche mânăstire desfiinţată de către Henric al VIIIlea (ca şi Filip cel Frumos în cazul Templierilor,
renunţarea la catolicism a fost, în cazul regelui, şi un
act politic, şi un act comercial de jaf la scară mare).
Au devenit lorzi şi pairi ai Angliei. Al cincilea lord Byron
(poetul va fi cel de-al şaselea) era violent, criminal
dovedit, dar scăpat de justiţie şi psihopat preocupat
să-şi ruineze moştenitorii (ceea ce nu va reuşi până la
capăt). Bunicul scriitorului va fi cel mai ghinionist amiral
din istoria marinei engleze (ghinionist nu înseamnă
incapabil, dar arată o legătură obscură, dar certă cu
soarta). Tatăl poetului, ofiţer de marină şi el, era
cunoscut sub numele de Jack Nebunul. Era violent,
ciudat până la nebunie, cheltuitor la modul în care
distrugea orice avere şi căuta să se refacă economic
prin femei. A spart căsnicia unei aristocrate bogate cu
trei copii, i-a făcut un copil, o fetiţă. Nevasta i-a murit
imediat după naştere, după care vânătorul de zestre a
pus ochii pe o bogată (şi destul de urâtă) descendentă
scoţiană a Stuarţilor, Gordon Gight. Sânge cert
albastru, dar neam de bandiţi, asasini şi sinucigaşi.
Căsătoria avu ca rezultat naşterea unui băiat şi ruina
previzibilă. S-au despărţit în fapt, dar scoţianca a
rămas fascinată de farmecul masculin al dementului
său soţ, cheltuitor şi afemeiat, pe care îl mai finanţa
din când în când. Final, complet ruinat, cu hainele
zdrenţuite, ajuns la capătul resurselor, căpitanul Byron
s-a sinucis.
Totuşi, în copilărie, poetul şi-a idealizat şi admirat
tatăl şi şi-a dispreţuit şi chiar urât mama.
Alături de crudul destin genetic, Byron a fost
blestemat de un doctor mai puţin dotat, la naştere.
S-a ales cu o hemoragie cerebrală postpartum, care ia generat boala Little, o parapareză spastică. Şchiopăta
în mod ciudat şi medicii (afecţiunea nu era încă
elucidată) credeau că are afectate gleznele. Era, de
fapt, o boală neurologică. Din această cauză făcea,
din când în când, mici crize epileptice. Acest defect
de locomoţie a devenit obiect de batjocură din partea

Byron în costum de albanez

celor din jur (omul, ca şi animalul, s-a arătat recent,
este instinctiv intolerant cu variantele de anomalie
fizică) ceea ce l-a transformat fundamental pe băiat.
Ura dansul, s-a dedicat înotului, călăritului, tirului. Era
poreclit, de către locuitorii oraşului scoţian în care locuia
în copilărie, „micul diavol şchiop”. Dacă alţii te văd
diavol, devii. Simultan, fiind extrem de frumos, era
narcisist.
Scriitorul a scris, între altele, „Diformul
transformat”, în care eroul şchiop îşi vinde sufletul
Diavolului, pentru a deveni normal. Faust îşi vânduse
sufletul pentru mult mai mult!
Când a devenit bogat şi important în rang
(moştenirea titlului a fost neaşteptată şi puţin
probabilă), cum să nu o plăteşti tuturor! În plus, dacă
eşti deştept şi lucid, ştii exact cât valorează morala şi
societatea filistinilor morgoşi.
Infirm, sărac, cu singurul sprijin în viaţă o mamă
pe care o dispreţuieşti şi de care te jenezi. De la
această mamă îi provine genetic o tendinţă de îngrăşare
pe care o va combate cu o dietă sălbatică.
Armele sale sunt sarcasmul, sfidarea, afirmarea
nemărturisitului! Soarta îi mai dă două grele încercări.
„De foarte tânăr, am fost pradă unor pasiuni
devastatoare. Ele s-au dezvoltat atât de precoce şi
atât de rapid...” Copilul se îndrăgosteşte la vârsta de
opt ani, apoi licean, de verişoara sa. Şchiopul pasional
va fi ironizat. Acest lucru compromite fundamental
relaţia sa cu femeia. El nu va mai fi partener, ci un
răzbunător care îşi plăteşte perpetuu datoria.
Cel mai grav lucru, Byron este religios şi calvinist.
În această calitate, el crede în predestinare. Byron se
judecă a fi diabolic şi aşteaptă infernul. Nu va scăpa
de flăcările iadului!
Despre publicul său, chiar dacă a fost adorat, nu-şi
face iluzii: „Cât timp am scris lucruri extravagante şi
enorme absurdităţi ce îi corupeau gustul, publicul m-a
admirat şi m-a aplaudat la unison”. Se îndoia că ce a
scris cu adevărat valoros va fi real apreciat.
Rejetatul de către viaţă va fi în curând
supracompensat. Pentru el însă, prea puţin şi prea
târziu, căci fusese precoce.
Bonapartist declarat (şi nepedepsit) într-o Anglie
încleştată pe viaţă şi moarte în război cu stăpânul
Continentului, îşi va alege din start stilul.
Are o curte personală şi în colegiul aristocratic pe
care îl frecventează, şi la Cambridge.
În 1809, devenind membru (neales, ereditar) al
Parlamentului, se comportă deliberat provocator. Timp
de trei ani, cu o mică curte, călătoreşte în sudul
Europei, în Peninsula Iberică, Grecia supusă Imperiului
Otoman, la Constantinopol.
Transformă impresiile de călătorie în poeme lansate
de un editor la modă, cu enorm succes social. Devine
o pradă a femeilor din lumea bună, distruge căsnicii
ale unor înalte personaje din aristocraţie, este scăldat
în scandaluri. Reuşeşte să-i facă o fetiţă surorii sale
vitrege. Bucureştiul a fost zguduit de o tragedie de

acest fel, în care doi tineri au căzut pradă unei capcane
similare, din necunoaştere. A fost un concurs tragic
de coincidenţe, fiica abandonată şi ignorată a unui
român la Paris, care s-a întâlnit după mulţi ani cu fratele
său vitreg, fără să o ştie. Când au aflat adevărul, cei
doi s-au sinucis. Amintire a acestei tragedii este o
splendidă statuie mortuară la cimitirul Bellu. În cazul
lui Byron, nici vorbă de disperare. Ce făcuse, făcuse
perfect conştient. Mai mult, se însoară şi stă împreună
cu nevasta şi sora amantă, simultan. Final, nevasta,
cu care avea o fetiţă de o lună, îl părăseşte. Este
repudiat social, nimeni nu îl mai salută în camera
Lorzilor, dar totodată devine, pe măsura scandalului,
tot mai celebru ca scriitor.
Byron este nevoit să părăsească Anglia pentru
Belgia, Elveţia, Italia. În peregrinările sale, femeile
continuă să ocupe un rol central, are o fată, pe care o
recunoaşte, cu o englezoaică din cercul lui Shelley, la
Geneva, are o legătură tumultoasă cu o contesă italiană
care îl implică în mişcarea revoluţionară carbonară.
Byron era perfect conştient de moştenirea sa
dezastruoasă, pe ambele linii de familie, nebuni şi
asasini. A şi denumit-o „blestemul Byronilor”. Un
blestem cât un destin! Se comportă pe măsură. Avea
colecţia lui de cranii, unul devenit cupă din care bea,
cu versuri de ale sale gravate pe boltă.
Personaj maladiv, Byron era violent superstiţios.
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Culmea este că, în drumul spre Grecia, unde avea să
moară la 36 de ani, a plecat într-o vineri 13 (asociaţie
care, de când cu asasinarea cavalerilor templieri de
către regele Franţei Filip cel Frumos, băgă frisoane în
toţi cei credincioşi şi chiar mai puţin credincioşi).
Superstiţia sa dubla o angoasă existenţială manifestată
patologic. Dormea cu pistolul alături şi noaptea sărea
din somn şi cu arma în mână, cu ochii dilataţi, umbla
după duşmani necunoscuţi. Nebun? Dar ce-i aceea
normal?
Înţelegând perfect ce sunt oamenii, iubea animalele.
La Veneţia, unde a stat o vreme, închiriind palatul
Mocenigo, avea păuni, corbi, maimuţe, papagali, câini
şi pisici. Când câinele său preferat, un Terra Nova, cu
care obişnuia să înoate, a dezvoltat o turbare, cu tot
riscul mortal imens, l-a îngrijit personal până la moarte,
ştergându-i cu mâna proprie balele turbării. L-a
îngropat în ruinele bisericii de pe domeniul său,
dedicându-i un epitaf „Frumuseţe fără vanitate, forţă
fără insolenţă, curaj, dar fără ferocitatea omului, toate
virtuţile oamenilor, dar fără viciile acestora.” O
perfectă înţelegere şi a câinilor, şi a oamenilor!
Byron era cert megaloman. Un cancer al
compasiunii. Călătorea cu o caravană cu cinci
vehicule, cu patul propriu şi argintăria blazonată pentru
mese. Îmbrăcat ca la circ: pantaloni de mătase albă,
jiletcă imitând culorile blazonului; şapte servitori, medic
personal şi o menajeră. Comportamentul compatrioţilor
englezi era pe măsura personajului. Reacţionau în faţa
lui precum oltenii la girafă, atraşi şi de celebritatea
scriitorului, cât şi de cea a autorului de scandaluri.
Era atras Byron de moarte precum fluturele de
flacăra lumânării? Decizia de a pleca în Grecia, unde
avea să moară la 36 de ani, a luat-o după moartea
uneia din fiicele sale. Se pare că îşi dorea o moarte
onorabilă, pe câmpul de luptă. Răscoala antiotomană
a grecilor nu avea nici o şansă de reuşită şi, om
inteligent, era perfect conştient de acest lucru. Oricum,
toate circumstanţele şi cauzele erau pentru el simplă
scenografie pentru unicul personaj care conta: el însuşi.
Ca şi marele Puşkin la o vârstă relativ apropiată, dorea
o ieşire din scenă. Puşkin, în anul în care a fost împuşcat

Lord Byron în Childe Harold,
tablou de Richard Westall

în duel de cumnatul său, mai lansase câteva zeci de
provocări. Se credea epuizat şi considera că trebuie
să o rezolve dramatic. Byron s-a exprimat explicit
despre „moartea onorabilă”. Moartea i-a fost oferită
de goana călare prin ploaie. Probabil o pneumonie.
Celebru, adus în ţară, i s-a refuzat înmormântarea în
sanctuarul valorilor naţionale Westminster. Cu trei ani
înainte de moarte scrisese o tragedie în cinci acte, în
versuri, Cain, pe teme biblice. Tragedia a provocat
scandal, biserica considerând că, exaltând figurile lui
Cain şi Lucifer, autorul batjocoreşte şi discreditează
Sfintele Scrieri. Cu doi ani înainte de moarte, editorilor
săi li s-a retras dreptul de proprietate, copyrightul. În
1924, aceeaşi Biserică a interzis celor ce voiau să îl
reînhumeze în marea catedrală a lui Wren această
iniţiativă, întrucât „a dus o viaţă dezlânată şi a produs
o poezie licenţioasă”.
Dacă Biserica nu l-a suportat, Goethe îl compara
cu Shakespeare. Oricum, astăzi, din opera sa poetică
a rămas nu romantismul, ci satira şi s-a descoperit
personajul complex pe care îl reprezenta prin
corespondenţa sa epistolară abundentă. A însămânţat
copios, printre cei ce îi datorează sunt citaţi Flaubert,
Baudelaire, Dickens, d’Annunzio.
Într-o ţară profund filistină, vigurosul cinic Byron a
ales exilul. Ca şi Caragiale în România, după ce nu a
fost recunoscut pe măsura talentului. Amândoi artişti
complecşi şi ce s-au dorit a fi receptaţi ca atare, când
Timpul a tras linia, au rămas ca genii satirice.
Nicolae Bacalbaşa
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Byron la plimbare prin Hyde Park,
desen de Cruikshank
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Bread for dreamers

Хляб за мечтатели

Someone has sown wheat.
Then another man passed and sawed poppies.
And those winds,
swaying poppies and wheat,
Who sowed them?
I don’t dare imagine what shall we will reap
and what bread shall we make
from wheat, poppies and wind.

Някой е посял жито.
После е минал друг и посял макове.
А тези ветрове,
разлюляли макове и жита,
тях кой ги е сял?
Не ми се мисли какво ще жънем
и какъв хляб ще месим
от жито, мак и вятър.

Pâine pentru visători
Cineva a semănat grâu.
Apoi a trecut pe acolo altul şi a semănat mac.
Dar vântul,
care leagănă spicele de grâu şi de mac oare cine l-a semănat?
Nu-mi pot imagina ce vom recolta
şi ce pâine vom coace
din grâu, mac şi vânt.

earth in earth
palm in the palm
line into line
road in the road
world in the world
fire in fire
language in language
snake in snake
heart in apple
apple in milk
milk in the seed
seed in the dust

земя в земята
длан в дланта
лния в линията
път в пътя
свят в света
огън в огъня
език в езика
змия в змия
сърце в ябълка
ябълка в мляко
мляко в семе
семе в пръстта
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pământul în pământ
palma în palmă
linia în linie
calea în cale
lumea în lume
focul în foc
limba în limbă
şarpele în şarpe
inima în măr
mărul în lapte
laptele în sămânţă
sămânţa în praf

Home Witch

Домашна вещица

I wanted to learn
how to make spells. Like this.
I breathe love exhaled wind,
stir potions.
Mint, lemon balm and honey.
I make spells, love, stars,
banats, laundry, warm soups.
The wind blows me, the leaves chase me,
but I do not give in - I put those too
in the cupboard with the memories and the tea.

Исках да се науча
как се правят магии. Ето така.
Вдишвам любов
издишвам вятър,
забърквам отвари.
Мента, маточина и мед.
Въртя магии, любов, звезди,
баници, пране, топли супи.
Вятър ме вее, листа ме гонят,
но аз не се давам прибирам и тях

Vrăjitoare de casă
Voiam să învăţ
să fac vrăji. Uite-aşa.
Inspir iubire Expir vânt,
prepar elixiruri.
Menta, balsam de lămâie şi miere.
Fac vrăji, dragoste, stele,
plăcinte cu brânză, spăl rufele, fac supe calde.
Mă bate vântul, mă iau la goană frunzele,
dar nu renunţ - le primenesc şi găsesc şi pentru ele
loc în mine.
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Tom Phillips, poet, dramaturg, redactor de revistă şi de carte,
traducător, producător de emisiuni radio şi, nu în ultimul rând, un mare
îndrăgostit de poezia ţărilor din sud-estul Europei, s-a născut în anul 1964 la Buckinghamshire, dar şi-a petrecut
cea mai mare parte a vieţii de până acum la Bristol, unde locuieşte şi în prezent împreună cu soţia şi cei doi
copii. A lucrat ca producător la un post local de radio, a editat magazinul Venue şi a colaborat la alte periodice
precum The Guardian,Contemporary Review, Tribune, Plays International şi Exeunt. Piesele sale au fost
puse în scenă şi prezentate la Bristol şi la Bath şi acoperă o tematică largă şi o varietate de genuri, începând cu
musical-ul Concorde Stories, scris pentru BBC Radio Bristol, şi până la I Went To Albania, un one-man
show produs de Bristol Old Vic. În ceea ce priveşte activitatea sa ca poet, să amintim cel puţin succesul
internaţional repurtat cu volumul Recreation Ground şi iniţiativa periodicului de înaltă ţinută Balkan Poetry
Today, a cărui următoare ediţie va fi dedicate poeziei contemporane din România şi Republica Moldova.

European Union

Uniunea Europeană

At first it might have been coincidence
that we heard so many car horns
shifting through the Doppler effect,
or checked in at hotels where girls
in Sunday best held hands and sang
interminable folk tunes.
Only, the following day, new couples
emerged from a scaffolded church
with candles lit, and family groups
assembled in a park for photographs
where filigree blossom coincidentally
obscured the Stalinist backdrop.
Thirty, forty weddings eased
from municipal ceremonies to pose
beneath late-flowering cherry trees,
anticipated pleasures, and advice
they’d hardly need, being of an age
when all has seemed so changed.
Such innocence again around the square,
these brand new starts, this expectation,
Romanian sunlight on dove-grey dresses.

La început ar fi putut fi o coincidenţă
că am auzit atât de multe claxoane
penetrând efectul Doppler,
sau făcându-şi check-in-ul la hoteluri unde fetele
în cele mai bine ţinute de duminică se ţineau de
mână şi cântau
interminabile acorduri folclorice.
Numai că a doua zi, noi cupluri
au răsărit dintr-o biserică înconjurată de schele,
ţinând în mână lumânări aprinse iar în parc
s-au adunat grupuri pentru a face fotografii de
familie
în care, prin coincidenţă, filigranul mugurelui
ascundea fundalul stalinist.
Treizeci-patruzeci de nunţi au renunţat
la ceremoniile de la primărie pentru a sta la poză
sub înflorirea târzie a cireşilor,
la plăcerile anticipate şi sfaturile
de care nu oricum prea aveau nevoie, aflându-se la
o vârstă
când totul părea atât de mult schimbat.
Din nou, o asemenea nevinovăţie jurul pieţei,
aceste începuturi nou-nouţe, această aşteptare,
lumina românească a soarelui pe rochii cenuşii ca
penele de porumbel.
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The Chopin Question

Întrebarea Chopin

Why, for example, should it come
as any surprise to find
that, having watched The Pianist,
the Warsaw Ghetto decimations,
there is a jar of Smak beetroot
on my kitchen shelf,
or that in a shop’s stuffed racks
a Polish masthead sits flush
with Italian, German, French?
Was this any reason to reach up
to the lid of the piano and pick
the first sheet music to come to hand?
Then flinch, as if it had been charged,
like that boy in O-level physics
who kept his hand too long
on the Van de Graaff generator?
There’s nothing of fate about it.
In whose interest would it be
that I chanced on Chopin’s Preludes?
How could that make life better or worse?

La urma-urmei, de ce ar trebui
să mă surprindă faptul
că, după ce am vizionat The Pianist,
şi imaginile cu execuţiile în masă din ghetoul din
Varşovia,
descopăr pe o policioară din bucătăria mea
un borcan de sfeclă Smak,
sau că pe rafturile ticsite dintr-un magazin
titlurile de senzaţie din ziarele poloneze stau alături
de acelea italiene, germane sau franceze?
Aveam vreun motiv pentru a mă ridica pe vârfuri
spre a ajunge la capacul pianului şi a apuca
prima partitură care mi-ar fi căzut sub mână?
Şi apoi să intru în trepidaţii, de parcă m-aş fi
curentat
ca băiatul din manualul de fizică din clasa
pregătitoare
care şi-a ţinut mâna prea mult
pe generatorul Van de Graaff?
Aici nu este vorba despre destin.
Cui i-ar fi putut servi
faptul că mi-am încercat norocul cu preludiile lui
Chopin?
Cum ar putea asta să schimbe viaţa în bine sau în
rău?

A Curious Friendship
For Ilya

O prietenie curioasă
Lui Ilya

It was what? A lack of baldness
or my lavender shirt
that kept you guessing?
On the citadel’s ruinous heights,
I couldn’t let things be.
Who was this, asking you
to name the birds making ms
against the sky? Or to do
the impossible and say
who laid those flowers
for the unknown?
Satellite photos trace the road
through vast grey shoals
of alluvial deposits,
or there’s the lahuta’s strain
on recordings from the stage
that rusted behind us.
Two years, she said, the other day,
and still I can’t reach back
to where you held my son
at an Ottoman gun-slit,
our cigarettes stubbed on the wall.

Ce oare? Lipsa cheliei
sau cămaşa mea de culoarea lavandei
te-a determinat să insişti?
Nu puteam să renunţ.
tocmai acolo, în turnurile ruinate ale cetăţii.
Cine a fost cel care ţi-a cerut
Să dai un nume păsărilor care trasau traiectorii în
formă de m
pe fundalul cerului? Sau să faci
imposibilul, ghicind
cine plantase florile acelea
de ochii necunoscuţilor?
Fotografiile prin satelit refac conturul drumului
printre vadurile largi
acoperite cu depozite aluvionare.
Sau poate că există un cânt de lăută
printre înregistrările de pe scena
care a ruginit în urma noastră.
Doi ani, a spus ea acum câteva zile,
iar eu încă nu mă pot întoarce cu gândul
până acolo unde îmi ţineai fiul în braţe
în dreptul unui crenel otoman.
Chiştocurile ţigărilor noastre pe zidul cetăţii.
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Mitko Gogov este, aşa cum singur se caracterizează, antreprenor cultural şi artist
conceptual, poet şi autor de povestiri scurte. S-a născut în 1983, în Skopje, Macedonia.
S-a manifestat ca activist pentru drepturile tineretului, activist civil, blogger etc. se
consideră o pesoană deschisă către comunicare. #culture #art #media
Scrie poezii, povestiri scurte, eseuri şi articole în presă, dar şi haiku, senriu, renga
pe care le publică ocazional în twitter-ul micro blogosphere, dar odată a publicat asemenea genuri literare şi la
Londra. Până în prezent, creaţia sa a fost prezentă şi tradusă în mai multe antologii, volume şi reviste pentru
literatură şi artă din India, Pakistan, Filipine, SUA, China, Rusia, Spania, Mexic, Argentina, Cehia, Germania,
Serbia, Croatia, Albania, Bulgaria ... Primul său volum, Ice Water, a fost publicat în 2011 în Serbia şi în 2014 în
Macedonia, în colecţia „Focuri”, pentru editura Antolog, care ţine de Ministerul Culturii.
Ca artist conceptual, a avut mai multe expoziţii, instalaţii, spectacole performative, lucrări de scenografie
de film şi teatru, dar a realizat şi filme scurte şi proiecte multimedia. De asemenea, a participat la câteva
expoziţii şi proiecte internaţionale din Macedonia, Serbia, Bulgaria, Franţa, Norvegia şi Italia.
Este preşedintele Asociaţiei pentru dezvoltare culturală şi protecţia patrimoniului cultural „Kontext - Strumica”
şi organizator al mişcării şi festivalului internaţional „100 de mii de poeţi pentru schimbare” din Macedonia,
Strumica. De asemenea, este CEO şi fondator al portalului internet strumicaonline.net şi unul dintre editorii
magazinului pentru cultură şi literatură reper.net.mk. Gogov organizează multe alte evenimente culturale şi
artistice, colaborând cu festivaluri de tineret, artă, film şi teatru.
În calitate de instructor de tineret oferă diferite ateliere de creativitate, cum ar fi: forumuri de teatru,
multimedia, design, stick art, artă stradală, graffiti, utilizarea materialelor organice şi reciclarea lor în arta
contemporană, arta confecţionării manuale de obiecte, diferite aspecte sociale, educaţie non-formală, EVS,
stimularea implicării tinerilor etc.
A Recycled Trimester, a Sign of Relief
(days in which we collide, but in which, as
frames from the wrong movie, we get alienated,
we pass one another)

Un trimestru reciclat, un semn de destindere
(zile în care ne ciocnim unii de alţii, dar în care,
ca nişte cadre din alt film, ne înstrăinăm, trecem
unul pe lângă celălalt)

We throw away time like it bears no meaning
We let the rain wash off
Approximate sins daily as we go on
With our game – you started it!

Aruncăm timpul de parcă nu ar avea nici un înţeles
Lăsăm ploaia să ne spele zilnic
Să ne aproximeze păcatele în timp ce mergem mai
departe
Cu jocul nostru – început de voi!

These nights get their warmth from the last of the
fires
Vernal paganism and neoplastic nerves
- old journals, the scent of unheard tales

Aceste nopţi îşi extrag căldura de la ultimul dintre
focuri
Păgânismul vernal şi nervii canceroşi
- ziare vechi, mirosul poveştilor nemaiauzite

Under the street pines you can hear the wind
rustling,
You’d want the drain the marrow out of air’s ribs

Pe sub pinii de pe stradă se aude vuietul vântului,
Aţi dori să scurgeţi măduva din coastele aerului

Our interest is exclusive,
Our attention – shocking
The desire to change something – Hurry up!

Interesul nostru este exclusiv,
Atenţia noastră - şocantă
Dorinţa de a schimba ceva - grăbeşte-te!

We throw hope in the maze of despair
Then squeal like white mice stuck in bitterness
Like most beautiful animals do, we beg to have our
fur stripped
All while feeling the flaying an inch at a time

Ne aruncăm speranţa în labirintul disperării
Apoi schelălăim ca nişte şoareci albi încremeniţi în
amărăciune
Precum cele mai frumoase animale, cerşim să fim
dezbrăcaţi de blană
Şi asta în timp ce ne simţim jupuiţi – un inch dintr-o
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The next day we wake up
With coffee consoling us
That at the bottom of the mug
Someone’s put poison
To make our day shorter
And wherever we may go, we’ll be
Welcomed with cake
We invest in the wrong sighs,
We are all a ‘but’ in the wrong theatre.
We lose what little we have
From what we’re not enough
To purchase more often:
Time, patience, gazes, warmth and smiles
Constant (re)appearing
Heavenly, otherworldly delights
A trap is every attempt to close the door
You’ve never opened before
We’re miniscule souls, specks of dust lost in the
cosmos
Dreaming of the grand gardeners’ magical gardens
Yet we never seem to plow in our own
We’re nowhere near producing food
Yet we’re considering flowers
We miss the busses
And pay through the nose for taxis
We forget our phones on the seats
And let our dreams be eaten
And in the end we get fevers
And inner cold sores of the soul
And the odd anthill in our weakness
Which,
Again pollutes our joy.

mişcare
A doua zi ne trezim
Cu cafeaua care ne consolează
Pentru otrava pusă de cineva
Pe fundul cănii
Pentru a ne face ziua mai scurtă
Şi oriunde am merge, vom fi
Întâmpinaţi cu prăjituri
Investim în suspinurile greşite,
Cu toţii suntem un „dar” rostit în teatrul în care nu
trebuia.
Pierdem puţinul pe care îl avem
Din ceea ce noi înşine nu suntem îndeajuns
Şi asta spre a cumpăra mai des:
Timp, răbdare, priviri insistente, căldură şi zâmbete
(Re) apar constant
Delicatese paradisiace, din alte lumi
O capcană este orice încercare de a închide uşa
Pe care n-ai mai deschis-o până atunci
Suntem suflete minuscule, fire de praf pierdute în
cosmos
Visând la grădinile magice ale grădinarilor
Dar se pare că nu arăm niciodată propria noastră
grădină
Nu suntem undeva aproape, spre a produce
mâncare
Dar avem în vedere florile
Pierdem autobuzele
Şi plătim mai mult decât merită pentru taxiuri
Ne uităm mobilele pe banchetele şi scaunele din
automobile
Şi ne lăsăm visele devorate
Şi în cele din urmă facem febră
Şi-n suflet ne apar reci inflamaţii dureroase
Şi-un muşuroi ciudat ascuns în slăbiciunea noastră
Care
Din nou ne viciază bucuria.

Dragon and Light

Dragon şi Lumină

The souls are levitating
between sounds of timelessness.
In our bodies, a universe is hiding,
ready to give a life to the light.

Sufletele levitează
între sunetele atemporalităţii.
În trupurile noastre se ascunde un univers
gata să dăruiască o viaţă luminii.

Moments of silent spilling of tranquility,
the sources are being filled with new dreams,
in the mind, new horizons are germinating.

Momente de tăcută pulverizare a tihnei,
izvoarele se umplu de noi vise,
şi-n gând, noi orizonturi germinează.

Crystal dust of the wings
is playing with the humanity.

Praful de cristal al aripilor
se joacă cu omenirea.
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The Forgotten Three-Legged Chair We Should
All Sit On

Scaunul uitat cu trei picioare pe care ar trebui
să stăm cu toţii

Proud of the past
Unstable at present
We tremble in front of the future

Mândri de trecut
Nesiguri în prezent
Tremurăm în faţa viitorului

We cut down trees knowing
You cannot build a terrain for football
On a hill on which you can’t
See the goals posts

Tăiem copacii ştiind
Că nu poţi construi un teren de fotbal
Pe un deal pe care nu poţi
Vedea stâlpii porţilor

We run uphill with rocks in our pockets
Doors and windows creak no more
Yet behind them the same snobs
Get rid of us like last year’s preserves
They won’t even smell us

Alergăm la deal cu pietre în buzunare
Uşile şi ferestrele nu mai scârţâie
Totuşi în spatele lor aceiaşi snobi
Scapă de noi ca de nişte conserve de anul trecut
Nici măcar nu ne vor mirosi

They scatter us around the storehouse
As destroyed, invalid evidence.

Ne-au împrăştiat în jurul depozitului
Ca pe nişte dovezi distruse, care şi-au pierdut
valabilitatea.

What happened to true values?
Ce s-a întâmplat cu adevăratele valori?
Everyone is (being) in charge of
The Lost Sane Attitudes Department lately.
One day I’ll collect all the flags flying in vain
And put them in the washer
As they all need cleaning – together
Using the same detergent and fabric softener
As that should make the new freedom!
We fly around life like plastic bags in the wind
In a feature-length silent film. Those who recognize
this,
Do so even more.
The grand will depart, the young souls arrive
- except those washed up ashore

În ultima vreme, toată lumea răspunde (în
permanenţă) de
Departamentul Comportamentului Normal Uitat.
Într-o zi voi aduna toate steagurile care flutură în
zadar
Şi le voi pune în maşina de spălat
Căci toate trebuie spălate - la un loc Cu acelaşi detergent şi acelaşi balsam
Căci astfel ar trebui făurită noua libertate!
Zburăm în jurul vieţii ca nişte pungi de plastic în
bătaia vântului
Într-un film mut de lung-metraj. Cei ce vor
recunoaşte acestea,
Să continue a le face.

Will they be grand or swallowed by fevers?
In an abundance of roughness, dumbness,
insignificance,
Everyone’s in pursuit of a place to
Scream out all that bothers them.
We dream to be cherries, yet
We’re worms hidden within
A mandala of sand left in the wind is what we are
Until someone steps breathing
- and then we continue with self-destruction.

Seniorii vor pleca, sosesc acei cu suflet tânăr
- afară doar de aceia ce apele i-au luat chiar de pe
ţărmuri.
Vor fi şi ei seniori cândva ori febra i-o-nghiţi?
Într-un ocean de mojicie, muţenie şi neînsemnătate,
Se află fiecare-n căutarea unui loc unde
Urlând din sine să alunge tot ce l-a durut.
Visăm să fim cireşe, dar
Suntem viermi în carnea lor ascunşi
Suntem doar o mandală de nisip purtată pe aripile
vântului
Până când cineva va înceta să mai respire
- iar după-aceea noi vom continua să ne
autodistrugem.
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S-a născut pe 27 mai 1967, în Bucureşti. Poet, filmolog şi traducător, poet de
expresie cehă. Poezie: Peisaje, zboruri şi dictări (2014) şi Citate la conservă,
complexe de inferioritate şi drepturile omului sau Căsătorit fără obligaţii vând
amantă moartă din născare (menţiune: consumată) (2015), ambele la Editura
Petr Štengl. A fost publicat în numeroase reviste literare din Cehia (Uni, Protimluv,
Weles, H_aluze, Dobrá adresa, Polipět, Tvar etc.) Slovacia (Dotyky, Literárny
týždenik, Ars Partem, Revue svetovej literatúry, Ilegalit), Bulgaria - Suštnost, Marea Britanie (Red-Hand
Books/ Balkan Poetry Today), Israel, Canada, Muntenegru şi în România (Accente, Romania literara,
Actualitatea literara, Urmuz). Traduceri: Numeroşi autori şi numeroase titluri din cehă şi slovacă în română
(poezie, teatru, romane şi povestiri scurte). Traduce şi din engleză, franceză, polonă şi slovenă în română,
precum şi din română, slovacă, engleză şi franceză în cehă. A alcătuit, prezentat şi tradus primele două
antologii de poezie contemporană în limba română (2015, respectiv 2016) şi prima antologie de teatru contemporan
ceh (2016) după căderea communismului. Teoria şi istoria filmului, analiză literară. Articole publicate în Cehia
(A2, Babylon, Weles, Dobrá adresa etc.), şi în România (Observator Cultural, Junimea-Scriptor, Astra
etc,) sau Slovacia. Povestitor, autor şi zeu - Tehnici naratice şi perspective naratologice în filmele
Boului Val Cinematografic Ceh şi Slovac din anii ’60 ai secolului al XX-lea (Editura Universităţii
Caroline, Praga, 2009); Primăvara de la Praga în film, teatru şi literatură (Editura Universităţii Josef
Škvorecký, Praga, 2010 - volum colectiv); Holocaustul în literaturile, dramaturgiile şi cinematografiile
cehă, slovacă şi polonă, Editura Universităţii Caroline, Praga, 2008 – volum colectiv) Membru: PEN-Club
(Republica Cehă, Romania). Organizare: În echipa care organizează anual Festivalul literar internaţional Zilele
Poeziei din Cehia; organizează şi moderează lecturi literare în Cehia, Slovacia şi România; cooperează cu
Festivalul internaţional de poezie Transilvania din Cluj şi cu Festivalurile Internaţionale de Poezie din Bucureşti
şi Iaşi.
The Cannibals

Kanibalové

I fed on you,
for as long as there was something left to eat.
In fact, I somehow sensed
you would not be here for long.
Now they are eating me
And I have to be glad of it.
For as long as there is food for them,
It means I´m still here.
But you can no longer be aware of this.

Jedl jsem z tebe,
dokud bylo co,
nějak jsem totiž tušil,
že brzy tu už nebudeš.
Teď ze mě jedí oni
a musím z toho mít radost.
Totiž dokud je, co jíst,
Znamená to, že jsem ještě tu.
Ale to už ty vědět nemůžeš.

Canibalii
Am mâncat din tine
atâta vreme cât am mai avut ce.
Într-un fel, bănuiam
că în curând nu vei mai fi.
Acum mănâncă ei din mine
şi asta trebuie să mă bucure,
căci, atâta vreme cât ei mai au ce mânca,
înseamnă că încă mă aflu aici.
Dar tu nu mai ai cum să ştii asta.
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Last Will

Last Will

You will take her from me.
You will take it from me.
You will take everything from me.
In the end I won´t have anything left.
But you.
And I will still have to keep begging
to remain a part
of what will be yours.

Ty mi ji vezmeš.
Ty mi to vezmeš.
Ty mi všechno vezmeš.
Nakonec už nebudu mít nic.
Jenom tebe.
A budu se ještě doprošovat,
abych byl částí toho,
co budeš mít ty.
Last Will
Tu mi-o vei lua.
Tu îmi vei lua şi asta.
Tu îmi vei lua totul.
În final, nu voi mai avea nimic.
Numai pe tine.
Ba încă va trebui să mă rog
să fac parte
din ceea ce va fi al tău.

The Wave

Vlna

I was coming out of Tesco’s
and I saw her on the other side of the bridge.
She was as beautiful as ever.
I waved at her
and called her name: Czeœæ, Kasia.
But she kept going.
Maybe she didn´t see me,
didn´t hear me
or didn´t understand me.
Or maybe in the realm of death
they just don´t speak Polish.

Vyšel jsem z Teska
a viděl jsem ji za mostem.
Byla stejně krásná jako tehdy.
Mával jsem na ni
a volal Cześć, Kasia.
Ale šla dál.
Možná že mě neviděla,
neslyšela
nebo mi nerozuměla.
Anebo možná že ve smrti
se prostě nemluví polsky.

Unda
Am ieşit din TESCO
şi am zărit-o dincolo de pod.
Era la del de frunoasă ca atunci.
I-am făcut semn cu mâna
şi i-am strigat: Cześć, Kasia!
Dar ea nu s-a oprit din drum.
Poate că nu m-a văzut,
nu m-a auzit
sau nu m-a înţeles.
Sau poate că, pur şi simplu,
în moarte nu se vorbeşte limba polonă.
Texty Mircey Dana Duty z přípravované sbírky Ve smrti se nemluví polsky/ Texte de Mircea Dan Duţă din volumul în
pregătire In moarte nu se vorbeste limba polona/ Texts by Mircea Dan Duţă from the prepared poetry book They Don´t
Speak Polish In The Realm Of Death
Překlad do angličtiny/ Traducerea în limba engleza/ Translation in English: Judit Antal
Překlad do rumunštiny/ Traducerea în limba română/ Translation in Romanian: Kateřina Kozlovská
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Pompiliu COMSA
,

Poeţi italieni traduşi de Simona Stancu
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Cum vă spuneam, Festivalul Internaţional
EUROPOEZIA, organizat de Stere Bucovală poet, om de afaceri - cu sprijinul scriitorului Valeriu
Stancu redactorul şef de la revista Cronica Iaşi,
ambii fiind directori ai manifestării, a debutat în
perioada 14-17 septembrie 2016, cu evenimente
la Muzeul Brăilei „Carol I”, Liceul Perpessicius,
Biblioteca Urechia din Galaţi. Invitaţi speciali au
fost poeţi din Franţa, Republica Moldova, Italia Claudio Pozzani, dar şi câţiva
conaţionali. Stimulaţi de succesul
primei ediţii, organizatori au demarat
în perioada 14-18 septembrie 2017 şi
ediţia a doua, cu invitaţi din Italia,
Croaţia, dar şi din Republica
Moldova, România. Au fost invitaţi
la această a doua întâlnire cu poezia
de calibru european (adică… greu,
consacrat) poeţi, traducători şi critici
de gen din Italia - cei mai mulţi, un
luxemburghez cu rădăcini în
Peninsulă, dar şi din Republica
Moldova, România, şi pentru a
prefaţa ediţia viitoare – un invitat
special din Croaţia. Aşa cum am
promis, astăzi voi reveni asupra creaţiei poeţilor
străini prezentaţi la această ediţie, cuprinşi într-o
antologie de ţinută scoasă de două edituri, Cronedit
din Iaşi şi Ştiinţa din Chişinău, cu precizarea că
operele italienilor au beneficiat de o traducere
profesionistă asigurată de un cadru didactic de
excepţie, anume Simona Stancu. Dar să
purcedem la treabă, ordinea intervenţiilor ţinând
cont de cronologia apariţiei în antologia
EUROPOESIA, cu o grafică aparte semnată de
Traian Mocanu, extreme de inspirată şi la obiect.
Rândurile noastre se vor drept repere critice
în poezia italiană contemporană, deşi normal ar fi
fost să încep cu ermetismul şi ereticii săi, Montale,
Saba şi Quasimodo, sau să amintesc de
codificarea în care cuvântul va pierde mult din
densitatea lui logică, devenind aluzia neliniştitoare,
sugestia polisemică. Sigur nu trebuie omis
neorealismul care propunea un rapel la realismul
veacului XIX sau dominanta veacului XX numita
„antinovecentista”, având în prim plan investirea
de sine a poetului. Voi începe însă pur şi simplu
cu Serge Basso de March, de origine francez,
director al unui cunoscut Centru Cultural din
Luxemburg, autor a trei volume de poezie, dar şi
a două piese de teatru. El este creatorul cu Jean

Portrante a revistei „transkrit”. Opera sa este tradusă
în 6 limbi, iar în Antologia amintită este prins cu 15
poezii, majoritatea fiind decupaje de amintiri cu tatăl
său. Ne surprinde imagini de genul: „n-aveam de ales,
trebuia să mistui aşteptarea”, „la ultima agrafă luai
ziua de pe umerii noştri”, „doar un cer se construieşte
cu alţi nori”, „erau atât de multe mistere până în fundul
grădinii”, „în spatele uşii de lemn, ghiceam strada care
îmi aştepta hohotele de râs”, „masa familială era o
epopee”.
II
Continui cu Francesco sau Franco
Buffoni care a publicat 15 culegeri
de poezie, dar şi antologia L’Oscar
Poesie din 2012, cuprinzând opera lui
poetică, fiind în acelaşi timp autor de
studii şi eseuri. Dintre cele 15 creaţii
pe care le semnează mi-au atras
atenţia Mărul Albei-ca-Zăpada şi
„Aş vrea să vorbesc fotografiei
mele”. Interesant de menţionat şi un
aspect tangent: în Poezia italiană
contemporană, 2004, Franco
Buffoni scria despre tendinţele
neo-orfică şi neo-ermetică care s-au dezvoltat în Italia
în ultimii treizeci de ani, ca şi despre tendinţa
mito-modernistă, agreată de poeţii tineri ai anilor 90,
pentru care mit/ mitologic ţin şi de (sau poate fi) un
limbaj care transcende personalul şi temporalul, prin
care universul îşi vorbeşte sieşi. Ţine nu de trecut, ci
mai mult de viitor, aspect întâlnit şi în aceste creaţii
traduse profesional de Simona Stancu.
Un capitol aparte este rezervat pentru Laura
Garavaglia născută la Milano, cea care prezidează La
Casa della Poesia din Como, o cunoscută asociaţie
culturală pe care a fondat-o. E curator al Festivalului
Internaţional Europa in viersi, care din 2011 are loc
în fiecare an la Como. A semnat opt cărţi de poezie,
multe premiate, iar creaţiile sale sunt traduse în 13
limbi, fiind şi un participant constant la festivalurile
internaţionale. Laura Garavaglia, critic literar, membră
a PEN clubului italian, s-a născut în 1956, la Milano.
Acum trăieşte şi lucrează în Como. Predă limba şi
literatura italiană. A debutat cu cartea Frammenti di
vita, (Fragmente de viaţă), în 2009, pentru care obţine
Premiul Circe - o femeie, mai multe culturi. Urmează
în 2010 cartea Farfalle e Pietre, (Fluturi şi pietre).
Este finalistă pentru premiul Mario Luzi pentru cartea
Simetria miezului de nucă, (Editura Stampa, 2012).
Este prezentă în diverse antologii internaţionale de

poezie şi participă la Festivalul Internaţional de Poezie
de la Copenhaga din 2012 şi Festivalul Fundaţiei
Antares, România, 2014.
Şi acum în prim plan, Dante Maffěa, nominalizat la
Nobel în 2012. Dante Maffěa, născut la Roseto Capo
Spůlico (Cosenza, Calabria) în 1946, a fost fascinat
de cărţi şi de pommeděje (poveşti folclorice) ascultate
cu nesaţ la gura sobei. Pentru a ne face o idee despre
pluralitatea preocupărilor lui Dante Maffěa, despre
multitudinea itinerariilor sale literare, e de-ajuns să
aruncăm o privire asupra textelor publicate, aproape
douăzeci de poezie, şapte de proză, cincisprezece de
eseistică (fără să includem îngrijirea unor opere de
Tasso, Goldoni, Campanella), asupra activităţii de critic
militant, de fondator a trei reviste de poezie care au
căutat şi caută să străpungă cercul de complicitate ce
anihila meritata vizibilitate a unor poeţi autentici.
Reţinem în privinţa bibliografiei sale critice nume ca
Leonardo Sciascia, Luigi Reina, Natalino Sapegno,
Enzo Siciliano, Pasolini, Giacinto Spagnoletti, Aldo
Palazzeschi (care i-a prefaţat debutul editorial din 1974
cu Il leone non mangia l’erba), Maurizio Cucchi,
Giovanni Raboni, Leonida Repaci, Mario Luzi, Dacia
Maraini, Giuliano Manacorda etc. Poetul şi criticul
Dario Bellezza considera că Dante Maffěa ar fi „unul
dintre cei mai fericiţi poeţi ai Italiei moderne”, iar
Claudio Magris a scris: „Maffěa este un poeta doctus:
opera lui cuprinde poezii, dar şi roman, eseistică şi
critică. Scriitor ce se situează la răscrucea multor
fruntarii, Maffěa s-a confruntat cu o mulţime de voci
ale literaturii contemporane şi cu nucleele modernităţii;
una din cele mai fericite trăsături ale lui este prezenţa
simultană a unei subtile şi călite conştiinţe critice, atentă
la criteriile istorice şi la spaima devenirii, la fantezia
mitică pătrunsă de sentimentul unităţii imuabile a
fiinţei”. În afara zecilor de romane, cărţi de poezie,
eseuri şi articole, autorul se află în linia întâi a celor
mai fierbinţi probleme sociale precum imigrarea,
şomajul şi exodul pe mare al unor disperaţi din Africa
şi Asia debarcaţi în Italia, ospiciile, fabricile pline de
riscuri etc.
Tradus aproape în toată lumea, a primit numeroase
premii pentru scrierile sale, precum şi medalia de Aur
a Preşedintelui Republicii Italiene, Carlo Azeglio
Ciampi. Textele poetice ce urmează au fost selectate
din elegantul volum Lo specchio della mente, Milano,
Crocetti Editore, 1999, un jurnal de figuri şi destine
din ospiciile Sudului, un fel de coborâre în infernul
oglinzilor minţii sparte ale unor bărbaţi şi femei,
existenţe osândite şi totodată pline de o viaţă a lor
interioară deviantă. Din creaţia sa, Simona Stancu
traduce un amplu poem, Mîncarea (Il cibo), extrem
de sugestiv, cu 17 părţi, una mai frumoasă ca alta.

Vine la rând Roberto Mussapi, cu un grupaj din
volumele Praful şi focul, Pânza umbrei şi a
lucrurilor şi Pana lui Simorgh. După examenul de
diplomă, Roberto se stabileşte la Milano. Poet, prozator,
este şi autorul unor eseuri. Toate textele sale dramatice
au fost publicate de Editura Jaka Book, la care
îngrijeşte colecţia de poezie. Roberto Mussapi este şi
un asiduu traducător şi îngrijitor de ediţii de autori
clasici şi contemporani, de la Melville la Beckett, de
la S.Taylor Coleridge, Kets şi Byron la Dylan Thomas,
de la R.W. Emerson şi R.L. Stevenson la Yves
Bonnefoy, de la Villon la Ion Barbu şi Walt Withmann,
la Seamus Heaney, de la Irwin Shaw şi Arturo Onofri
la Mircea Eliade, Tagore, Börn Larsson. Mussapi este
editorialistul ziarului Avvenire şi profesor de
dramaturgie la Universitatea Catolică. Este autor şi
realizator de programe culturale la Radio Rai. În anul
2014, publicat de Ponte alle Grazie, volumul Le Poesie,
care colectează o mare parte din producţia poetică
ultracentrică a lui Mussapi, cu eseul introductiv al lui
Yves Bonnefoy şi prefaţa Premiului Nobel Wole
Soyinka, cu care Mussapi a cultivat o profundă de la
data publicării pentru prima oară în Italia pentru
lucrarea lui Jaka Book Soyinka.
Marco Onofrio, cu ale sale 14 poeme, este una
dintre valorile certe ale poeziei italiene contemporane
pe care Simona Stancu ni-l propune. Marco Onofrio
este scriitor, eseist şi critic literar. În 1995 a absolvit
cu titlu onorific secţia de literatura italiană
contemporană de la Universitatea Sapienza din Roma
susţinând o lucrare despre poetul Dino Campana,
lucrare care a fost distinsă cu premiul european
Eugenio Montale în 1996. Se ocupă de literatura
italiană modernă şi contemporană, îndeosebi de autorii
din secolul XX. Studiază de mulţi ani raportul scriitorilor
italieni şi străini cu oraşul Roma precum şi urmele pe
care vizitele făcute de aceştia aici le-au lăsat în operele
lor. Desfăşoară în acelaşi timp şi activităţi de critic
literar îndreptate către descoperirile şi valorizarea noilor
propuneri editoriale. A publicat volume de poezii şi
proză, a scris zeci de prefeţe şi a publicat sute de
articole şi intervenţii critice în diferite ziare italiene
printre care Il Messaggero, Il Tempo, Lazio Ieri e
Oggi, Studium, Nuova Antologia, La Voce romana,
L’immaginazione, Orlando. Printre lucrările de
ficţiune se numără romanul experimental Senza cuore
(Fără inimă - 2012, ISBN 978-88-96517-97-0),
poveştile satirice reunite în volumul La scuola degli
idioti (Şcoala idioţilor - 2013, ISBN 978-88-6881-0016) şi romanul emoţional Diario di un padre
innamorato (Jurnalul unui tată îndrăgostit 2016, ISBN 978-88-311-2867-4) care se concentrează
pe experienţa părintească şi este dedicat fiicei sale
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Valentina. Cu poemul dramatic Emporium. Poemetto
di civile indignazione (Poem de indignare civilă) a
anticipat - cu trei ani înaintea pamfletului
Indignaţi-vă! a lui Stéphane Hessel - mişcarea
„indignaţilor” (http://www.marco-onofrio.it/). Inspirat
de poemele filosofice din Prezenţa lui Giano
muzicistul Marcello Appignani a compus piesele de
pe albumul Natură vie cu oboi, chitară şi violoncel,
produs de RAITrade în septembrie 2014.
Claudio Pozzani,cel care a fost şi la prima ediţie
EUROPOESIA, este următorul nume propus de
Simona Stancu. Claudio Pozzani s-a născut la Genova
în 1961. Poet, narator şi muzician, este apreciat în Italia
şi în străinătate pentru spectacolele sale poetice din
cadrul unor importante festivaluri internaţionale de
literatură. Poeziile sale sunt traduse şi publicate în peste
10 limbi şi au apărut în importante antologii şi reviste
de poezie contemporană internaţională. În 1983 a creat
CVT - Circolo dei Viaggiatori nel Tempo (Cercul
Călătorilor în Timp), cu care a organizat manifestări
internaţionale în Italia şi în străinătate, mai ales în
Franţa, Belgia, Finlanda, Japonia, Germania. În 1995
a creat Festivalul Internaţional de Poezie de la Genova,
ajuns la cea de-a 23-a ediţie, fiind încă directorul
artistic al evenimentului. În 2001 a fondat Camera de
Poezie la Palatul Ducal din Genova, ce propune 150
de evenimente în fiecare an. În octombrie 2017 a apărut
ultimul său volum Una vita fuoriposto (Passigli).
Antonella Radogna are 6 poezii cuprinse în
Antologia festivalului româno-basarabean. Născută
la Matera, este licenţiată atât în Limbi şi Literaturi
Străine, cât şi în Psihologie. Trăieşte şi lucrează în
oraşul natal, unde predă Limba engleză în cadrul
Liceului clasic-artistic Duni. A publicat traduceri în
reviste americane şi un studiu despre Edgar Morin la
Editura Rubbettino, iar poeziile sale au apărut în diferite
antologii naţionale şi internaţionale. Cu volumul A
Margine a câştigat cea de-a patra ediţie a Concursului
Naţional de Poezie Isabella Morrea în 2009. Cel
de-al doilea său volum, Paesaggio Liquido a câştigat
trei ani mai târziu de la apariţie Concursul Internaţional
Roberto Farina. Piesa sa de teatru Le stagioni
dolcenere di Elsa este câştigătoarea Premiului
Internaţional de Literatură şi Cinema din 2017.
Fabio Scotto, are un interesant Jurnal de România,
dar şi Treizeci de versuri pentru Genova, grupate în
capitolul Mica odă. Fabio Scotto s-a născut la Spezia
(Italia), în 1959. Actualmente locuieşte la Varese.
Predă literatura franceză la Universitatea IULM din
Milano. Colaborează la mai multe reviste italiene şi
din alte ţări ale Europei. Conduce, de asemenea, secţia
italiană a revistei spaniole Serta. De mai multă vreme,
este redactor pentru Italia al Curierului Centrului
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Internaţional de Studii Poetice din Bruxelles. Are
opt volume publicate. A tradus din operele lui Alfred
de Vigny, Villiers de l’Isle-Adam, Yves Bonnefoy şi
Bernard Noël. Este deţinătorul mai multor premii
literare naţionale şi internaţionale pentru poezie şi
traduceri. În opinia sa, poezia italiană, care oferă astăzi
cele mai originale şi mai interesante experienţe artistice,
fiind, de asemenea, considerată şi una din cele mai
bogate din Europa la ora actuală, este totuşi foarte
neglijată de presă şi de cele mai mari edituri. „Poezia
este adevărata mea meserie, dar, cum bine se ştie, ea
nu poate asigura nimănui un trai decent. Eu am norocul
de a fi profesor universitar de literatură franceză la
Universitatea IULM din Milano. De asemenea, scriu
critică literară şi traduc din literaratura franceză poezie,
romane, teatru şi eseuri. Aceste activităţi ţin de
specialitatea mea şi se află într-o armonie perfectă”,
se confesa într-un interviu acordat celor de la
Contrafort.
Stefano Strazzabosco (reprezentând şi Mexicul),
la festivalul despre care facem vorbire, este o altă
voce pe care Simona Stancu încearcă şi reuşeşte pe
deplin s-o impună. Are legături mai vechi cu ţara
noastră şi literatura ei. De exemplu, prima carte, Canto
d’amore a Elenei Liliana Popescu, în traducerea
poetului italian Stefano Strazzabosco, a adus în prim
plan „o poezie care vorbeşte despre iubire în sens
general, în mai multe nuanţe”, spune însăşi poeta.
despre Cânt de iubire, cartea sa prezentată la
BookCity. Desfăşurată sub patronajul Consulatului
General al României la Milano, iniţiativa se înscrie în
seria de evenimente promovate de oraşul Milano pentru
Bookcity şi de Asociaţia de Lucru, Comunicare di
Evenimenti Culturali Forum Città Mondo. In Antologie
are 13 poezii traduse, una mai frumoasă ca alta.
Frupajul Italian se încheie cu Francesco M. T.
Tarantino, căci despre celălalt grup vom vorbi cu altă
ocazie. Poetul s-a născut şi trăieşte la Mormanno, este
licenţiat în Filosofie, a frecventat şi Facultatea de
Teologie din Roma. Poeziile sale au fost traduse în
engleză în cadrul grupului internaţional Sunburst. A
publicat trei volume de poezie, un volum de sonete şi
în colaborare cu pictorul Rocco Regina un catalog de
artă picturală şi poezie. Este premiat pentru poezie la
cea de-a doua ediţie a Concursului poetic Filippo lo
Giudice în 2006 şi la ediţia bienală Magna Grecia un
an mai târziu. Cu volumul Disturbi del cuore a
câştigat în 2009 locul întâi la Concursul internaţional
Citta di Bitetto unde a primit Medalia Preşedintelui
Camerei.
Cu altă ocazie mă voi apleca şi asupra poeziei
române din această Antologie. Mă refer la Teo
Chiriac, Iulian Filip, Ion Hadârcă din Republica

REFORME LA MUZEUL MUZELOR

Democraţia
exprimării
După 1989, foamea de
comunicare a generat graba
şi lipsa de preocupare pentru
calitatea
exprimării.
Dragostea de Limba Română se bălăcea în scris
şi oral într-o teribilă învălmăşeală de pleonasme,
dezacorduri, licenţe penibile, anacoluturi, tautologii
etc, suprema preocupare ţinând de evitarea
cacofoniilor (care nici măcar nu sunt greşeli de
limbă!), fapt care conducea la vizitarea unor gropi
mai adânci de erori (folosirea abuzivă, în
necunoştinţă de cauză, a lui ca şi - de la italienescul
quasi, aproximativ!). Prea puţini aveau ştiinţă şi
amintire de cuvintele lui Socrate, memorabilul
personaj al lui Platon, cel mai mare filozof grec al
Antichităţii (427/347 î.e.n.) care, în dialogul „Fedon
(despre suflet)”, referindu-se la fenomenul
exprimării, spunea astfel: „...căci să iei bine aminte,
prea bunule Criton, că dacă nu vorbeşti corect,
faci nu numai o greşeală în sine, dar păcătuieşti şi
împotriva sufletelor.”.
Intempestivul stil democratic de exprimare a
eliminat rapid multe calităţi ale celui mai clasic
(abilitate, fineţe, nuanţare, insinuare...) asociind alte
caracteristici: directeţe, grosolănie, vulgaritate,
indiferenţă gramaticală, folosirea excesivă a
clişeelor, confuzie semantică etc. Artele, în general,
s-au constituit în oglinzi fidele, rar bântuite de idei
(literatura, muzica, artele plastice) ale acestei
situaţii.
În scrierile literare, dispariţia redactorului de
carte a creat un adevărat seism calitativ. Foarte
multe apariţii editoriale sunt marcate de amatorism
de cea mai proastă ţinută: de la aspectul grafic,
aşezarea în pagină a textelor, corpul de literă, la
corectitudine şi la eleganţa stilistică răzbat
indiferenţa, ignoranţa, graba de a bascula textul în
filele cărţii, încrederea trufaşă că numai conţinutul
contează. Fapt care arată convingător că basmul
cu hainele împăratului nu a fost înţeles
corespunzător, mai ales că şi acolo nici „conţinutul”
nu părea să aibă vreo normă artistică şi morală
deosebită.
Dacă avem în vedere şi derapajele criticii
literare (adesea leneşă şi obedientă), precum şi
apariţia literaturii de Facebook (formă de Cântare
a cuiva sau a ceva!), observăm că intrăm într-un
labirint în care, ca să scăpăm de Minotaur, se cuvine
să vrem a fi Dedali, Icari sau Tezei, la categoriile
de ştiinţa limbii, fantezie, sensibilitate, lectură,
cultură, arte etc. Avem ce face. La treabă!

Elena PARAPIRU

Moldova şi Dražen Katunarić din Croaţia. Poeţii
români care au făcut parte din afişul festivalului sunt
Simion Bogdănescu, Constantin Gherghinoiu, Adrian
Popescu, Christian Wilhelm Schenk, Cassian Maria
Spiridon, Paul Sânpetru, Camelia Radulian, Nicolae
Grigore Mărăşanu, Amelia Stănescu, Carmen Secere.
Una peste alta, Festivalul îşi propune să ofere
publicului contactul cu poezia contemporană prin
importanţi reprezentanţi ai ei din Uniunea Europeană,
astfel fiind gândite nu mai puţin de 27 de ediţii cu poeţi
din tot atâtea ţări UE. În ediţia viitoare, cu prilejul
evenimentului Poezia uneşte Europa, organizatorii au
hotărât să fie invitaţi 15 scriitori străini din diverse ţări.
PRIM PLAN CU SIMONA STANCU
De data aceasta, Antologia, asupra căreia vom
reveni mai pe larg cu alt prilej, a fost îngrijită de Stelu
Bucovală, Mircea V. Ciobanu şi Valeriu Stancu,
EUROPOESIA apărând la CRONEDIT/ŞTIINŢA
Iaşi/Chişinău anul acesta. Meritul cel mare aparţine
însă traducătoarei Simona STANCU, despre care dorim
să vă dăm câteva elemente biografice în plus. Cadru
didactic atât în învăţământul preuniversitar românesc
cât şi în cel universitar, Simona Stancu s-a născut în
oraşul Moineşti din judeţul Bacău pe 30 septembrie
1976. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, secţia
limbă şi literatură română - limbă şi literatură italiană
în anul 2008 şi masteratul Limbi, literaturi şi civilizaţii
străine în cadrul aceleiaşi instituţii, în anul 2010. A
obţinut titlul de doctor în filologie magna cum laude în
anul 2015, la aceeaşi universitate. Simona Stancu şi-a
aprofundat cunoştinţele dobândite pe durata studiilor
graţie bursei obţinută prin intermediul programului LLP
Erasmus la ,,Universita degli Studi di Salerno”
(28.09.2009 - 28.02.2010) şi a mobilităţii Grundtvig la
Biblioteca di Pace - Citadinanze, Florenţa, Italia (2012).
Pentru cercetările sale în domeniul literaturii a obţinut
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T. S. Eliot
Prima voce este a poetului care-şi vorbeşte lui însuşi
- sau nu vorbeşte nimănui. A doua este a poetului care
se adresează unui auditoriu, numeros sau restrâns. A
treia este a poetului care încearcă să creeze un
personaj dramatic, ce se exprimă în versuri când spune
nu ceea ce se spune personal, ci doar ce se poate
spune în limitele unui personaj imaginar vorbind unui
alt personaj imaginar. Deosebirea între prima şi a doua
voce, între poetul care-şi vorbeşte lui însuşi şi acela
care vorbeşte altora, atinge problema comunicării
poetice; deosebirea între poetul care vorbeşte celorlalţi,
cu propria lui voce sau cu o voce de împrumut, şi poetul
născocitor al unui limbaj cu care personaje imaginare
discută între ele, atinge problema diferenţei între versul
dramatic, aproape dramatic şi cel nedramatic.
...Evident poemul liric, în sensul poemului ce
exprimând direct gândurile şi sentimentele poetului şi
nu în înţelesul recunoscut de poem scurt menit să fie
pus pe muzică, se referă la prima mea voce - vocea
poetului care îşi vorbeşte lui însuşi sau nu vorbeşte
nimănui. În acest sens, poetul german Gottfried Benn,
într-o conferinţă foarte interesantă, intitulată Probleme
ale liricii, crede că poezia lirică este aceea a primei
voci; include aici, sunt sigur, poeme ca Elegiile duineze
de Rilke, şi Tânăra Parcă de Valery. Când vorbeşte
de poezia lirică, aş prefera atunci să spună poezie
meditativă.
Prin ce, se întreabă domnul Benn în aceată
conferinţă, începe autorul unei poeme care nu se
adresează nimănui? Există mai întâi, afirmă el, un
embrion intern sau germene creator şi, pe de altă
parte, limbajul, resursele cuvântului în slujba poetului.
Există ceva care germinează în el şi trebuie să
găsească cuvinte pentru a o exprima, dar nu ştie de
care cuvinte are nevoie până să le fi găsit: nu se poate
identifica acest embrion până nu se va transforma
într-o îmbinare de cuvinte potrivite, aşezate în ordinea
necesară. Când veţi fi găsit cuvintele lucrul pentru
care trebuia să le găsească a dispărut şi un poem l-a
înlocuit. Punctul de plecare n-are nici măcar precizia
unei ecuaţii, în sensul obişnuit al termenului, este încă
mai puţin decât o idee; are - pentru a folosi două versuri
de Beddoes - un sens diferit, un „bodiless chidfull of
life in the gloom/ Crying with froy voice what shall I
be”. (Copil fără corp, aspirând la viaţă-n tenebre/
Strigând cu o voce ca un orăcăit: Ce voi fi?).
Sunt de aceeaşi părere cu Gottfried Benn, şi voi
merge chiar puţin mai departe. Într-un poem ce nu-i
nici didactic, nici narativ şi care nu e însufleţit de vreun
ţel social, poetul poate să n-aibă altă intenţie decât să
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exprime în vers această obscură impulsie - făcând apel
la toate resursele sale de cuvinte, cu istoria, conotaţiile,
muzica lor. Nu ştie ce are să spună până când n-o va
fi spus; şi în strădania sa de a se exprima, nu se
sinchiseşte să-i facă să înţeleagă pe alţii orice ar fi.
Atunci, nu se preocupă de loc de alţii, ci doar să
găsească cuvintele potrivite sau măcar cuvintele ce
vor fi cele mai puţin improprii. Nu ţine să ştie dacă
cineva le va asculta sau nu, nici dacă cineva le va
înţelege vreodată, dacă el le înţelege. Este copleşit de
povara lui de care trebuie să scape pentru a obţine o
oarecare uşurare. Sau pentru a folosi o altă imagine, îi
dă târcoale un demon, un demon împotriva căruia este
nevolnic, deoarece în prima sa ipostază este fără chip,
fără nume, fără nimic şi cuvintele, poemul ce-l
făureşte, sunt ca o formă de exorcism pentru a alunga
acest demon. Sau, în alţi termeni, se străduieşte atât
de mult, nu pentru a comunica cu oricine ar fi, ci ca să
se elibereze de o nelinişte acută, şi când cuvintele sunt
rânduite până la urmă într-o ordine potrivită - sau în
ordinea pe care o socoteşte a fi cea mai bună - poate
să resimtă un moment de istovire, de uşurare, de
izbăvire, şi ceva ce seamănă cu descurajarea care în
sine e de nedescris. Şi atunci poate să spună poemei
„Du-te! Găseşte-ţi un loc într-o carte! - şi să nu te
bizui că am să mă interesez mult timp de tine!”
Nu cred că raportul unui poem cu obârşiile lui să fi
putut fi mai clar schiţat. Puteţi să citiţi eseurile lui Paul
Valery, care a studiat funcţionarea spiritului său cu
mai multă stăruinţă decât orice alt poet. Dar dacă, fie
bazându-vă pe ceea ce un poem încearcă să va
transmită, fie pe cercetări biografice, cu sau fără
uneltele psihologului, veţi încerca să explicaţi un poem,
o să vă depărtaţi din ce în ce mai mult de poem, fără
să ajungeţi la nici o altă destinaţie. Încercarea de a
explica poemul urcând la originile lui vă abate atenţia
de la poem, pentru a o îndrepta spre altceva, ce sub
forma în care critica şi cititorii ei o vor înţelege, nu va
avea nici o legătură cu poemul şi nu-l va explica deloc.
Mi-ar plăcea să nu credeţi că încerc să prezint făurirea
unei poeme mai misterioasă decât este în realitate.
Ceea ce susţin este că prima strădanie a poetului
trebuie să ajungă la claritate pentru el însuşi, să se
asigure că poemul este produsul exact al procesului
ce a avut loc. Forma cea mai stângace de obscuritate
este cea a poetului care n-a putut să exprime ce-a
avut să-şi spună lui însuşi: şi forma cea mai inutilă
este desigur a poetului care încearcă să se convingă
că are ceva de spus când n-are nimic.
Până acum, pentru a simplifica, am vorbit despre

cele trei voci, ca şi cum s-ar exclude reciproc; ca şi
cum dacă poetul, într-un anumit poem, îşi vorbeşte fie
lui însuşi, fie altora, ca şi cum nici una, nici cealaltă din
aceste prime două voci nu sunt perceptibile în poezia
dramatică bună. Şi aceasta-i, într-adevăr, concluzia la
care argumentaţia domnului Benn pare să conducă;
el vorbeşte ca şi cum poezia primei voci - pe care o
consideră, în plus, că nu-i, în definitiv, decât un produs
al propriei noastre epoci - este un fel de poezie cu
totul diferită de aceea a poetului care se adresează
unui public. Dar, pentru mine, vocile sunt adeseori
învălmăşite - vreau să spun prima şi a doua, în poezia
nedramatică; şi învălmăşite cu a treia în poezia
dramatică. Chiar, dacă aşa cum am afirmat, autorul
unei poeme poate să o fi scris mai întâi fără să se fi
gândit la un public, va vrea de asemenea să ştie dacă
ceea ce poemul care l-a mulţumit pe el va spune ceva
şi altora.
...Dar nu mă gândesc în primul rând la cei câţiva
prieteni pricepuţi a căror părere autorul o apreciază,
ci la cititorii numeroşi şi necunoscuţi pentru care
numele autorului nu înseamnă decât poemul făurit de
el pe care l-au citit. Livrarea finală - dacă se poate
afirma aşa - a poemului unui public necunoscut, orice
acest public ar face din poem, mi se pare că este
consumarea procesului început în singurătate, şi fără
a se gândi la public, a acestui îndelung proces de
gestaţie a poemului, deoarece el marchează
despărţirea finală a poemului de autor. Autorul, acum,
odihnească-se în pace!
Am terminat cu poemul care este înainte de orice
un poem al primei voci. Cred că în fiecare poem, de la
meditaţia intimă până la epopee sau dramă, ne este
îngăduit să auzim mai mult de o voce. Dacă autorul nu
şi-ar vorbi lui însuşi, rezultatul n-ar fi niciodată poezie,
chiar dacă poate fi o retorică măreaţă; şi o parte din
plăcerea pe care o simţim citind marea poezie este
aceea pe care ne-o procură faptul de a surprinde
cuvinte ce nu ne sunt destinate. Dar dacă poemul era
scris exclusiv pentru autor va fi un poem într-o limbă
secretă şi necunoscută; şi un poem rezervat autorului
său n-ar fi un poem.
În ce priveşte drama poetică, înclin să cred că cele
trei voci sunt perceptibile. Mai întâi vocea fiecărui
personaj - vocea individuală, diferită de a oricărui alt
personaj: atât de bine, încât putem afirma că fiecare
cuvânt rostit nu poate aparţine decât unui anumit
personaj. Putem uneori avea aici, şi poate când ne
aşteptăm să le auzim mai puţin, vocile autorului şi ale
personajului vorbind la unison, spunând ceva însuşit
de personaj, dar pe care autorul l-ar putea la fel de
bine să-l spună pentru el însuşi, deşi cuvintele ar putea
să n-aibă întru totul acelaşi înţeles pentru amândoi.
Aceasta ar putea fi un lucru foarte diferit de
ventrilocismul care nu face altceva din personaj decât
purtătorul de cuvânt al ideilor sau sentimentelor

autorului: „To-morrow and to-morrow and
to-morrow...” („Mâine şi mâine şi mâine...”, Macbeth,
v.19).
Şocul şi surpriza pe care aceste versuri repetate
într-una le produc totdeauna nu sunt oare o dovadă că
Macbeth şi Shakespeare rostesc aceste vorbe la
unison, deşi poate cu un sens diferit? Şi, în sfârşit, există
versuri în piesele celui mai mare dintre poeţii dramatici,
în care auzim o voce mai impersonală decât a
personajului sau a autorului: „Ripeness is all” (Să fii
matur, asta-i totul, aforism adresat de Edgar tatălui
său, Gloucester - Regele Lear - care înseamnă că
murim când ne bate ceasul şi nu înainte); sau mai
bine: „Simply the thing I am/ Shall make me live”
(„Doar ceea ce sunt mă va face să trăiesc” - hotărârea
lăudărosului demascat, Parrolles, care renunţă la
minciuni şi fanfaronade pentru a intra în ordinea
firească a „naturii umane” - Totu-i bine care sfârşeşte
cu bine IV, III, 330).
Şi acum mi-ar plăcea să revin puţin la Gottfried
Brenn şi la materia sa psihică, mohorâtă şi
necunoscută - caracatiţă sau înger, s-ar putea spune cu care luptă poetul. Sugerez că între cele trei feluri
de poezie cărora le corespund cele trei voci ale mele,
există o oarecare deosebire de evoluţie. În poemul în
care domină prima voce - aceea a poetului care îşi
vorbeşte lui însuşi, „materia psihică” tinde să-şi creeze
propria sa formă - forma eventuală, va fi la un grad
mai mult sau mai puţin ridicat, aceea care se potriveşte
numai acestui poem nu altuia. Este greşit fireşte să
afirmi că, „materia psihică” făureşte sau impune forma
sa: ceea ce se petrece este o dezvoltare simultană a
formei şi materiei, căci forma prejudiciază materia la
toate gradele şi, poate, tot ce face materia este să
repete: „nu asta! nu asta!” în prezenţa oricărei
tentative nefericite pentru o orânduire formală; şi, până
la urmă, materia se identifică cu forma. Dar în poezia
celei de-a doua şi a treia voci, forma este pregătită
dinainte până la un anumit punct. Orice transformare
o să sufere înainte ca poema să fie terminată, ea poate
fi reprezentată de la început printr-o schemă sau un
scenariu. Dacă mă hotărăsc să povestesc o istorie,
trebuie fireşte să am oarecare idee despre intriga
istoriei pe care îmi propun să o povestesc; dacă mă
arunc în satiră, morală sau invectivă, există dinainte
ceva care este dat, pe care pot să-l recunosc şi care
există pentru alţii ca şi pentru mine. Şi dacă vreau să
scriu o piesă încep prin a face o alegere: mă hotărăsc
pentru o situaţie emoţională specifică, pe care
personajele şi intriga o vor soluţiona şi pot face dinainte
un plan sumar în proză al piesei - oricare vor fi
schimbările pe care le va suferi înainte ca piesa să fie
terminată, după cum vor evolua personajele. E posibil,
fireşte, ca la început să se exercite presiunea unei
(continuare în pagina 25)
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Federico Garcia Lorca, poetul aşa de popular azi
în Europa, întrebat ce este poezia, a răspuns că un
poet nu poate spune nimic despre poezie, asta fiind de
competenţa criticilor şi a profesorilor: «ni tú ni yo ni
ningun poeta sabemos lo que es la Poesía»1, nici tu
nici eu şi niciun poet nu ştim ce este Poezia!
Răspunsul e foarte inteligent şi deloc paradoxal.
Căci toată lumea e de acord că opera
lirică este prin esenţă inefabilă. Atunci
cum poţi să defineşti ceea ce scapă
îmbrăţişării raţiunii? O definiţie pozitivă
prin genul proxim şi diferenţa specifică
este imposibilă.
Dar de veacuri s’au spus negativ
despre poezie lucruri care toate sunt
adevărate în chip figurat, încât ne putem
edifica dând târcoale straniului
fenomen.
Întâi de toate este indubitabil că
poezia este o artă, ca atare înrudită cu
plastica, cu literatura propriu zisă şi cu
muzica şi foarte mult cu aceasta din
urmă. Opera artistică e un fabricat
uman, uimind printr’o congruenţă care
desvălue Logosul artistului aşa precum nufărul spune
despre Verbul divin. De aceea Paul Valéry a vorbit de
o «etrange industrie dont l’objet est de reconstituer
cette emotion que designe le premier sens du mot»2.
Emoţia poeziei nu este emoţia naturală, ci una obţinută
la rece prin mijloace tehnice. Valéry regreta a nu avea
în poezie mijloacele exacte din muzică, unde sonul este
un element pur combinabil după legile fizice ale
acusticei, fără niciun fel de risc de dezordine şi
confuzie.
Într’adevăr muzica se caracterizează prin aceea
că prin vibraţii mensurabile produce asupra fiinţei
noastre efecte emoţionale foarte sigure. Este drept
că piesa muzicală nu se fabrică după reţete şi că
dozarea elementelor acustice cade în liberul arbitru al
muzicianului, însă odată creată, opera se revelă exactă
ca o pânza de păianjen sau ca o rodie. Muzica este
înrudită şi cu arhitectura pentru acest motiv că artistul
pune foarte puţină invenţie personală în aparenţă,
rămânând factorul misterios care introduce proporţia
inedită şi inefabilă.
Poezia fiind în primul rând o artă acustică,
versificaţia cade pe planul întâiu şi voiu susţine şi eu
cu Panait Cerna ca în general poetul trebue să
versifice: «Der Dichter muss seine Inspiration direkt
in Versen niederlegen, wenn er Dichter bleiben will»3.
Eliberarea de prozodia curentă, în căutarea aşa zisei
muzicalităţi interioare, este îngăduită doar atunci când
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pare evident că sufletul poetului cristalizează altfel
decât în strofele obişnuite. Însă fenomenul «cristal»
urmează să fie bătător la ochi.
De când există poeţi, prozodia a stat pe planul întâi.
Versul nu e un înveliş, el este o parte însemnată a
miezului. Nu poţi smulge pieliţa piersicei fără a răpi
raţiunea însăşi a fructului. Poţi recita în versuri orice,
tabla înmulţirii, cultura tutunului ori
recoltarea bumbacului, versurile, aparent
didactice, rămân poezie fiindcă sistemul
de acorduri provoacă el însuşi o comoţie
ca şi muzica. Malherbe, Boileau, poeţi
prozaici în conţinut, sunt foarte mari poeţi
pe alocuri prin faptul că ştiu să mişte
degetele pe liră. Bürger avea dreptate
repetând după Klopstock că poezia este
pentru ureche: «Man schreibt nicht für
das Auge, sondern für das Ohr...»4 .
Onomatopeile sale sunt încercări foarte
serioase de incantaţie muzicală:
Hurre, hurre, hurre!
Schnurre, Rädchen, schnurre!
Se mai zice de obiceiu că poezia este
înrudită cu visul şi lucrul este foarte
adevărat în înţelesul că universul de sub regimul lunei
se eliberează de stringenţa legilor solare. Deosebirea
fundamentală între starea de veghe şi cea onirică este
alta. Lumea prozaica ni se pare impusă, ea e un obiect,
în vis avem sentimentul libertăţii creatoare, acolo
suntem demiurgi. Adesea deşteptaţi brusc după un vis,
ne culcăm din nou spre a-l continua şi nu rareori izbutim
să reluăm comanda umbrelor. Aşa dar proza (roman,
teatru etc.), deşi aparţinând şi ea zonei artei ca
fabricaţie, diminuează la maxim sentimentul Eului în
plină concepţie.
Paul Valéry a vorbit de «senzaţia de univers» pe
care o trezeşte un poem, făcând o analogie şi cu lumea
visului şi gândindu’se la coherenţa pe alt plan a acestor
lumi. Adâncind imaginea, cred că trebue să accentuăm
asupra aspectului metafizic al poeziei (şi găsesc că e
o erezie a se repudia în lirică intelectualitatea). Nu
există propriu zis poezie izolată, ci numai poetul care
vine cu dinamica şi ritmica lui. În orice poezie, în orice
caz, intueşti procesul de organizare a unei noui lumi.
Am început odată a vorbi (şi voiu da odată la lumină
încercarea) despre «universul poeziei», tratând despre
fauna, flora, anatomia, antropologia liricei. S’ar putea
înţelege de aci că sensul poeziei este principial vizual.
Cu toate acestea, poetul nu-şi desfăşură universul
descriptiv, ci dinamic, revelând întâi de toate arhitectura
lui cosmică. Imaginea antică a «muzicii de sfere» mi
se pare foarte nimerită aci. Pythagora credea că aştrii

descriu în jurul focului central nişte linii circulare,
respectând între ele intervalele muzicale, aşa încât
produsul general să fie o armonie planetară (Aristot,
De caelo, II, 9). Platon, în Republica lui, reia tema
cu imagini mai savante. În jurul unui fus care stă pe
genunchii Necesităţii se învârtesc opt sfere cereşti,
iar pe fiecare din ele cântă câte o sirenă, realizând o
armonie de octacord. Ciceronianul Vis al lui Scipion
a popularizat «muzica sferelor» care a devenit o imagine
tipic romantică. Ea este pentru noi o bună simbolizare
a poeziei. Nu este poet acela care nu «cântă », care
nu comunică legea acustică a universului său şi care
nu ne spune pe calea aceasta inefabilă, indirect, despre
puterea lui plastică.
Plăcerea superioară pe care o produce lirica vine
din sentimentul că am pătruns într’un sistem complet.
Subiectivitatea se interpretează aci ca privire a
lucrurilor din partea subiectului muzical, surprins în plină
facere, cu eludarea fenomenalului în sine. De aceea
marile sisteme filosofice sunt de un caracter poetic
izbitor. Opera aşa de trudnică în aparenţă a lui Hegel
se aseamănă, când ai parcurs-o, cu aceea a lui Dante,
într’atât subiectul creator se dovedeşte de tenace în a
se proiecta într’un Cosmos exact ca o pendulă
eminentă.
«Sinceritatea» poetului trebuie înţeleasă nu ca
indiscreţie autobiografică, ci ca revelare a Voinţei
ingenue de a crea liber. Foarte adesea poeţii mai tineri
greşesc prin aceea că neştiind, intuitiv, ce este poezia,
încearcă a face ceea ce fac şi alţii, profesând un
mimetism steril în care risipesc foarte mult talent.
Poetul adevărat «aşteaptă» până ce Sirenele culcate
pe sferele sufletului său cântă simfonic.
Natural, toate acestea sunt frumoase teorii,
speculaţii gratuite asupra poeziei. Neştiind, raţional,
ce este poezia, nu putem întocmi un caet de precepte.
Un poet poate să fie perfect edificat asupra esenţei
lirice şi să nască poeme moarte. Şi Natura visează
forme extravagante care nu viază. Astfel se nasc uneori
monştri incredibili cu aripi, solzi şi capete multiple,
adevărate himere inedite. De regulă, aceste plăsmuiri
terifice mor, fiindcă există alte forme mai simple, a
căror economie organică s’a verificat.
G. Călinescu
Note:
1. Poesia espanola, antologia 1915-1931, par Gerardo
Diego. Madrid, Editorial Signo, 1932.
2. Paul Valéry, Conference în Conferencia, no. 22, 5 Nov.
1928.
3. Panait Stanciov Cerna, Die Gedankenlyrik. Halle, 1913.
4. Vorrede zur ersten Ausgahe der Gedichte

* din Revista Fundaţiilor Regale, Caiet de
poezie, fevruarie 1947
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materii psihice, grosolane şi necunoscute, care
îndeamnă poetul să povestească o anumită istorie, să
dezvolte o anumită situaţie. Şi, pe de altă parte, o dată
ales, cadrul în care autorul a hotărât să lucreze, să
evoce o altă „materie psihică” şi atunci se pot făuri
versuri, nu dintr-o implulsie originală, ci dintr-un stimul
secundar, provenit din inconştient. Important este ca
până la urmă vocile să se armonizeze şi, după cum am
spus, mă îndoiesc foarte mult ca într-un poem adevărat
numai una din ele să fie perceptibilă.
Acum cititorul poate foarte bine să se întrebe, unde
am vrut să ajung cu toate aceste speculaţii. Mi-am
dat atâta osteneală numai ca să ţes o pânză savantă
de o ingeniozitate inutilă? Pe legea mea, am încercat
să vorbesc - nu mie însumi - cum aţi fi poate tentaţi
s-o credeţi, ci amatorului de poezie. Mi-ar plăcea să
cred că pe acest amator l-ar interesa să verifice
afirmaţiile mele cu prilejul lecturilor lui. Puteţi să
deosebiţi aceste voci în poezia pe care o citiţi, sau
când auziţi recitindu-se, sau îi ascultaţi pe actori la
teatru? Dacă vă plângeţi că un poet este obscur şi că
în aparenţă nu ţine seama deloc de dumneata, cititor,
sau că nu se adresează decât unui cerc restrâns de
iniţiaţi din care sunteţi exclus - amintiţi-vă că ceea ce
încearcă să facă este să tălmăcească în cuvinte ceva
ce nu poate fi exprimat altfel, şi deci într-un limbaj
care merită poate să-ţi dai osteneală să-l înveţi. Dacă
vă plângeţi că un poet e prea retoric, că vi se
adresează ca şi cum ar fi vorba de o reuniune publică,
încercaţi să-l ascultaţi în momentele când nu vi se
adresează dumneavoastră, ci se lasă să fie auzit ca
printr-o indiscreţie - şi poate fi un Dryser, un Pope
sau un Byron. Sau dacă trebuie să ascultaţi o piesă în
versuri; apreciaţi-o ca divertisment, mai întâi pentru
ceea ce valorează, prin personajele sale vorbind fiecare
pentru sine, la gradul de realitate pe care autorul său
a putut să i-l dea. Poate dacă e o piesă de valoare, şi
nu vă străduiţi prea mult să le auziţi, aţi putea să
deosebiţi şi celelalte voci. Căci opera unui mare poet
dramatic, ca Ilia Respeare, alcătuieşte o lume în sine.
Fiecare personaj vorbeşte pentru sine, dar niciun alt
poet n-ar fi putut găsi aceleaşi cuvinte ca să-l facă să
le spună. Dacă-l căutaţi pe Shakespeare, nu-l veţi găsi
decât în personajele pe care le-a creat, căci singurul
lucru aidoma la aceste personaje, este că nimeni altul
n-ar fi putut să-l făurească pe cel mai neînsemnat dintre
ei. Universul unui mare poet dramatic este o lume unde
creatorul este pretutindeni prezent, şi pretutindeni
ascuns.
În româneşte de Alexandru Baciu
* fragmente din a unsprezecea conferinţă anuală
ţinută la „Liga naţională a cărţii”, în 1953; din Secolul
XX n. 7/1969
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Poezia e ca o femeie: Ea place sau nu place, şi tocmai
pentru acest cuvânt, nimeni nu e îndreptăţit să spună că
o poezie e frumoasă şi că alta nu e. Şi, tot pentru acest
cuvânt, critica - întrucât priveşte fondul unei poezii n’are calitate să-şi spună părerea. Iar tot pentru aceasta,
poezia lui Eminescu - ca fond - poate să entuziasmeze,
să facă - pe cei cărora le place - în a căror simţire
străbate - să cadă în extaz, să spună că acest fel de
poezie a întrecut pe a lui Omer etc., cum, de altminteri,
s’a şi spus.
Cu forma însă, e altceva, şi altceva e cu limba. În
asemenea privinţe, nu-i este învoit nimănui a se înşela
decât sub pedeapsa de a fi socotit incult sau halucinat,
sau, chiar, de rea credinţă.
Printre cei halucinaţi sau sugestionaţi poate fi, şi
trebue trecut un înalt şi merituos profesor, care, într’o
carte de şcoală a lui, ca să justifice greşelile de formă şi
de limbă ale zisului, le ridică la rangul de frumuseţi literare
neîntrecute, şi întemeindu-şi modul său de a vedea pe
greşelile ritmice şi pe limba dialectară a poeziei populare,
le dă ca exemplu de artă şi de frumos elevilor săi,
săvârşind astfel o crimă de les-artă şi de les-frumos,
cât şi o crimă de les-naţionalitate, în literatura română.
Acest d. profesor, pentru care, în fond, am mari
simpatii, deschide poarta templului poeziei şi al literaturei
tuturor nechiemaţilor şi lucrează, inconscient, la
falsificarea simţirei şi judecăţei generaţiunilor tinere, la
înjosirea şi la descărcarea versificărei şi limbei noastre.
E un bun advocat, o recunosc, dar, dacă am trăi în
timpii când adevărul şi frumosul erau lucruri sacre,
soarta omenească a acestui rethor - cu toate că rătăcirea
lui e de bună credinţă - n’ar dăinui mult.
Dar alta e cestiunea în sine. Ce e poezia, şi ce e
poetul? sunt obiectele acestei cercetări.
Poezia şi poetul, cugetând bine - sunt din naştere şi
tot dreptate au avut cei vechi spunând-o. Căci, după
cum sunt vase de lut fără luciu, asupra cărora cade
lumina în zadar - şi după cum tot în zadar sunt isbite,
căci nu răsună sau răsună slab şi nearmonios, se află şi
vase de aramă, de argint, de aur care sunt puternic
primitoare de lumină, ce o răsfrâng puternic şi ce mai
au totodată, la cea mai mică atingere, o voce fie duioasă,
fie dulce, fie gravă şi solemnă, dar care întotdeauna
ademeneşte, farmecă ori se impune, atât simţirei, cât şi
cugetărei.
Dar poeţii cei mari nu sunt nici chiar cei cari sunt
din naştere cei care sunt.
Pentru ca cineva să urce culmile ameţitoare ale
poeziei adevărate, se mai cere şi o neîncetată desvoltare
a simţurilor, căci nu toţi oamenii primesc sensaţiunile
din afară - ale lumei externe - cu aceiaşi putere şi tot aşa
merge cu celelalte întipăriri pe cari, auzul, gustul, pipăitul
şi odoratul, ce merg mai spre adâncime sau ce rămân
mai la suprafaţă, după cum a fost şi sensibilitatea
organelor chemate să le înregistreze. Poezia dar ar fi
numai o exagerare a regimului sensorial al organismului
omenesc şi simţirea ce i-ar urma, cât şi cugetarea, ar
sta - ca intensitate şi valoare - în raport cu valoarea
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organelor înregistratoare. Poezia este, prin urmare, în
temeiul acestor principii, simţire şi cugetare ridicate la
pătrat, o stare de excepţie şi o eşire din generalitatea
normelor, iar poetul, în virtutea aceloraşi principii, este
supra-omul prin excelenţă, alesul sau chematul să simtă
şi să cugete mai mult decât obştea, să ştie mai mult
decât toţi, dar să şi sufere mai mult.
Nimic din ce e omenesc, ca şi nimic din ce încape
în imperiul cunoştinţelor nu va rămânea deci străin de
adevăratul poet. O soartă mai dureroasă cu toate că nici
mai glorioasă nu cunosc - dureroasă pentru că el e
condamnat să treacă solitar şi nepriceput prin viaţă, până
ce, după moartea lui, şi adesea nici aceasta decât într’un
timp cu totul depărtat, e ajuns de generaţii mai apropiate
de intensitatea lui de simţire şi de concepţiune.
Oricât de glorios ar fi însă, pentru poet, să fie supraomul de care s’a vorbit, nimeni nu trebuie povăţuit să ia
drumul unor înălţimi ce te scoate din rândul oamenilor.
De altfel, judecând drept, un asemenea drum nici nu-l
pot lua decât predestinaţii, care singuri bat până la capăt.
Copii fără chiemare sau halucinaţii unei clipe, se
recuceresc repede din rătăcirea lor, ajung prozaici şi
buni burghezi şi foarte buni soţi şi părinţi de familie,
care îşi amintesc apoi ca de-o nebunie de vremea când
au scris versuri. Ceilalţi - vorbesc de cei mai orbiţi de
vanitate - stăruiesc şi îşi închipuiesc că sunt poeţi dacă
scriu versuri mai bune sau mai rele ca formă externă dar, fiindcă ei sunt oameni ca toţi oamenii, văd, aud,
pipăie, miros şi gustă ca şi mulţimile oricăror obştii
pământeşti, iar, în cazul cel mai bun, ajung poeţi searbezi
şi plictisitori, nefiind, în cazul cel rău, decât răsfrângeri
ale altora, ale celor mari cari au simţit şi au cugetat în
locul lor.
În scurt, poezia cere o simţire puternică şi pentru ca
s’o ai se cer două condiţiuni: Un aluat sufletesc din
naştere, aluat care să se deosebească de al celorlalţi, şi
o intensificare, obţinută zi cu zi şi chiar clipă cu clipă, a
organelor cari te pun în contact cu lumea din afară.
Situată pe marginile celui mai depărtat dintre cercurile
cu cari normele înconjoară pe oameni, poezia nu este
ajunsă de niciun suflet decât după o sensibilizare nespus
de dureroasă şi de primejdioasă a întregei fiinţe omeneşti,
şi, aceasta fiind, nici nu trebuie căutată în altă raţiune
cauza pentru care adevăraţii poeţi sunt aşa de rari.
Adevăraţii poeţi sunt pe pământ o parte însemnată a
Dumnezeirei: Ei pricep cu desăvârşire mai mult ca ceilalţi
oameni; sunt cu desăvârşire mai mult ca dânşii; au
dorinţi mai puternice ca ale tutulor, şi sunt mai nefericiţi
ca oricare alţii în mijlocul nesimţirei şi nepriceperii celor
mai mulţi, şi în luptă aproape neîncetată cu flacăra
dorinţelor din cel care îi istoveşte, cu trebuinţele traiului
şi cu răutatea limbilor de şerpi ce se ridică din toate
părţile împotriva lor.
Aceasta e poezia.
Aceştia sunt adevăraţii poeţi.
Alexandru Macedonski
* Universul literar no.81, duminică, 31 iulie 1916

*
William Butler Yeats
Sunt două feluri de poeţi. E poetul în care vibrează
direct sufletul colectiv al naţiei sale şi e poetul care între
acel suflet naţional şi propria sa emoţie aşează o expresie
artistică nouă şi individuală. Primii ţin mai mult de
caracterul poeziei populare - ceilalţi de caracterul tradiţiei
literare. Poeţi ca Burns în Scoţia sau ca Sevcenco în
Ucraina ne arată cât de autentică şi cât de originală poate
fi o poezie mare populară. Platen sau Mallarme de altă
parte sunt o pildă de nobleţă la care poate să ajungă o
poezie de artă.
Dacă la o astfel de puritate şi unii şi alţii din aceşti
poeţi sunt rari - cu cât mai rari sunt aceia care,
reprezentând direct sufletul neamului lor, reuşesc totuşi
să creeze un stil propriu de o mare artă literară: poeţii
cari sunt totdeodată simbolul sufletesc al unui întreg
popor şi încântarea artistică a celor puţini. Un astfel de
poet este William Butler Yeats, poetul irlandez care scrie
în limba engleză şi care a luat în anul 1923 premiul Nobel
pentru literatură.
Nu ştiu dacă acei care i-au dat premiul au vrut să
răsplătească şi să sărbătorească în Yeats cea mai înaltă
incarnaţie poetică a sufletului irlandez sau poate cel mai
mare poet de limbă engleză, în viaţă. Lucrul dealtminteri
nu importă. Ceeace importă e această dublă ipostază a
poeziei lui Yeats.
Îmi dau seama cât de greu e să scrii despre o poezie
aproape necunoscută la noi în ţară. Greutatea se măreşte
prin faptul că această poezie foarte specific irlandeză
are o atmosferă şi tradiţii care îi sunt proprii şi o
muzicalitate specială, care scapă oricărei traduceri. Yeats
e înainte de toate un poet liric, chiar când a scris teatru,
chiar când a scris proză - şi poezia lirică nu se poate
diseca intelectual ca o teorie, nici explica aşa cum se
povesteşte un roman.
Poezia irlandeză se prezintă ca un fenomen aparte în
istoria literaturilor europene. Ea, faţă de evoluţia lor
paralelă şi oarecum influenţată de aceleaşi modele şi de
aceleaşi mitologii, a urmat un drum singuratec, hotărît
de o tradiţie şi de un trecut propriu pe care îl împărtăşeşte
cu celelalte graiuri celtice. Nu s’a împărtăşit la marele
isvor de inspiraţie şi de cultură greco-latin, decât cu
totul indirect prin mijlocirea bisericei catolice, rămânând
credincioasă în spirit şi literă vechilor ei legende şi
anticilor ei zei. Astfel că marele fenomen uman, care în
Europa occidentală întreagă, până în Ungaria şi Polonia
catolică, a determinat Umanismul şi Renaşterea în directă
legătură cu cultura mediteraneană a Grecilor şi a
Romanilor, n’a avut putere asupra sufletului irlandez.
După o eflorescentă splendidă a vechei poezii, mai
ales epice, care se întinde cam între anii 400-1100 după
Christos şi după multe vicisitudini istorice, decăderea
limbei gaelice urmează cuceririi engleze. Cuceritorii, mai
ales dela Cromwell încoace, în secolul al XVII, al XVIII
şi în prima jumătate a veacului trecut, au putut alunga
treptat graiul irlandezilor: limba gaelică, isgonind-o la ţară,

în regiunile cele mai depărtate, pe coaste pustii, în insule
singuratice ca insulele Aran, n’a putut-o însă stârpi, cum
n’au putut stârpi în afară nici limba galică din Ţara
Galilor, nici graiurile celtice din Scoţia de Nord-West.
Dar - fenomen aproape unic în lume - sufletul a rămas
profund gaelic acolo chiar unde limba engleză a isbândit
Afară de Ulster, - partea de Nord-Est a Irlandei, - unde
avem a face cu Englezi imigraţi în masă şi protestanţi,
tot restul catolic al insulei, marea majoritate, deşi vorbeşte
şi scrie englezeşte, îşi păstrează şi sufletul şi tradiţia
irlandeză. Acest lucru a dat poeziei irlandeze un aspect
deosebit, pe care nu-l mai regăsim aiurea.
Mai întâi a despărţit-o în două: într’o literatură de
limbă gaelică şi într’una de limbă anglo-irlandeză.
Anglo-irlandeză şi nu engleză, căci această literatură şi
în specie poezie, deşi scrisă pe englezeşte a fost atât de
influenţată nu numai de fondul sufletesc irlandez, dar şi
de întorsături, idiotisme, sintacsă sau expresii luate direct
din limba gaelică, de ritmul şi de scandarea specială poeziei
gaelice unde accentele sunt diferite cu cele întrebuinţate
în versul englez, în cât pe dreptate putem vorbi de o
limbă şi de o poezie anglo-irlandeză. Poetul şi criticul
irlandez Mac-Donag, împuşcat în revolta din 1916 şi
care a scris un interesant volum despre „Litaratura
Irlandeză”, a botezat cu termenul de „Irish-mood”
specificul sufletului irlandez care se exprimă concomitent
în două poezii diferite ca limbă şi ca sentiment.
Şi astăzi încă, după renaşterea naţională dela sfârşitul
secolului al XIX-lea şi mai ales dela începutul veacului
nostru care a culminat cu creearea Statului Liber Irlandez
şi în fapt cu independenţa întreagă a Irlandei celtice şi
catolice, se pune întrebarea dacă Irlandezii vor duce mai
departe o limbă moartă de sute de ani pentru imensa
majoritate a populaţiei sau îşi vor desvolta sufletul
naţional într’o limbă străină.
Un popor modern, sub ochii noştri, îşi pune aceeaş
problemă pe care şi-au pus-o cândva Dacii în ţinuturile
Carpatice. N’ar fi lipsită de interes o cercetare sub acest
unghi a literaturii şi mai ales a poeziei româneşti. O
cercetare care să lămurească în ce măsura vechiul suflet
băştinaş traco-iliric (după unii învăţaţi popoarele tracice
şi ilirice erau în-rudite de aproape cu Celţii) mai trăeşte
şi se mai exprimă în limba noastră latină impusă de
Traian.
Lirica română de azi, atât de influenţată de folklor şi
de tradiţii populare străvechi, ne-ar indica desigur
posibilităţi de a pătrunde în inima problemei şi de a da
un răspuns satisfăcător atâtor întrebări, care rămân
nerezolvate dacă le cercetam numai de pe tărâmul latin precum poezia anglo-irlandeză nu s’ar putea pricepe de
loc privită numai de pe malul englezesc şi din punctul de
vedere strict al graiului în care se exprimă. Cu singura
diferenţă că limba română a urmat dela origina ei latină
un drum lung de diferenţiere, pe când limba angloirlandeză nu e de cât la începutul acelui drum.
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De altminteri o poezie specific irlandeză în limba
engleză n’a putut să se nască numai decât. A trebuit ca
graiul cuceritorilor să devie limba obişnuită a mai multor
generaţii consecutive de celţi şi să se fi adaptat perfect
poporului cucerit, transformându-se în parte, ca o
mănuşă care împrumută forma mânei şi se deformează
după dânsa, până ce Irlandezii au putut să-i dăruiască
expresia cea mai intimă a unui suflet naţional legat în
exprimare de limba gaelică. Acest fenomen explică faptul
decadenţei treptate a vechii literaturi gaelice, una nouă
într’o limbă tot mai străină poporului. In decursul
ultimelor două veacuri mai ales, ne mai putându-se ivi
cu aceleaşi caractere de viabilitate. Aceluiaş fenomen i
se mai datoreşte că scriitori mari ca Oliver Goldsmith,
Swift, Sheridan, deşi irlandezi, n’au putut în englezeşte
să-şi exprime sufletul naţional, ci s’au exprimat doar
individual, ca englezi.
A fost nevoe de împământenirea limbii engleze în
Irlanda, de transformarea ei în anglo-irlandeză, ca
scriitorii cărora li se datoreşte Pthe Irish-Revival,
renaşterea irlandeză, dela precursori ca Hide, Ferguson,
Mangan până la Synge, A. E. (pseodonimul lui G. W.
Russel), Padraic Colum, James Stephens şi alţii, în frunte
cu W. B. Yeats, cel mai celebru dar şi cel mai reprezentativ
dintre toţi.
Care au fost elementele ce au contribuit la formarea
acestei atât de remarcabile renaşteri a sufletului gaelic
în poezia anglo-irlandeză de la sfârşitul veacului trecut
şi începutul secolului nostru, elemente ce implicit se
regăsesc în poezia lui Yeats a cărui postament o formează?
Ele pot fi reduse la patru:
1. Lipsa în literatura irlandeză a Renaşterii şi deci a
fenomenului grecolatin prezent la mai toate celelalte
literaturi europeene, inclusiv cea engleză.
2. Legătura intimă a poeziei irlandeze cu pământul şi
tradiţiile populare.
3. Legătura ei cu puterile supranaturale şi credinţa în
zâne şi mitologia străveche, şi în sfârşit.
4. Nota specifică a misticismului gaelic: puterea
vizionară a liricei irlandeze atât de concretă totuşi în
exprimarea ei.
Irlanda n’a avut Renaştere. N’a cunoscut acel
covârşitor fenomen care, de la descoperirile lui Copernic
şi Galileu, ale lui Columb şi urmaşilor săi: marii navigatori
până la filozofia cartesiană, până la opera
enciclopediştilor şi a raţionaliştilor secolului al XVII, până
la Revoluţia Franceză, a influenţat atât de puternic
sufletul european. Irlanda în literatura ei proprie n’a
cunoscut reînvierea antichităţii clasice. Ea şi-a urmat
neturburat tradiţia medievală şi, peste evul-mediu şi religia
catolică, tradiţia gaelică faţă de noua literatură dramatică
şi lirică introdusă de poeţii elizabetani în Anglia vecină şi
faţă de Renaşterea greco-latină a întregului Apus
european.
Redeşteptarea naţională din Secolul al XIX-lea, iată
adevărata Renaştere literară a poporului irlandez. Şi aici
se impune o comparaţie cu literatura română. Nici
literatura noastră n’a cunoscut o Renaştere în sensul
apusean al cuvântului (ca bunăoară Polonia vecină, dar
catolică). Şi la noi evul-mediu oriental s’a prelungit în
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literatură până la şcoala ardeleană peste munţi, până, şi
mai târziu, la romantici, în Principate aşa că şi noi am
fost nevoiţi să înlocuim, ca în Irlanda, o tradiţie clasică
inexistentă cu străvechea tradiţie a liricei populare.
Această lipsă a unei Renaşteri literare în sensul
apusean, a unor modele clasice, a unor tipare evoluate
gata pe care literatura naţională n’ar avea decât să le
desăvârşească, lipsa unui clasicism, ca bunăoară cel al
secolului al XVII francez sau cu un secol înainte cel
englez sub domnia Elizabetei, şi înlocuirea lor cu tradiţii
etnice foarte vechi ce mai trăesc intens în popor, explică
desigur primitivismul, dar şi prospeţimea multor poezii
irlandeze, cum explică primitivismul şi prospeţimea liricei
româneşti.
Aceste consideraţii ne aduc la al doilea element
constitutiv: legătura intimă a poeziei irlandeze cu pământul
şi tradiţiile tării; sentiment ce-şi găseşte o firească
rădăcină în glia şi sufletul strămoşilor. Dar pe lângă acest
caracter de primitivism straniu, de foarte veche omenire,
de cea mai veche civilizaţie de pe continentul nostru,
civilizaţia celtă, pe lângă legătura autentică, profundă cu
sufletul popular şi cu patria milenară ceeace ne loveşte
mai ales într’o poezie irlandeză, fie că e tradusă din
gaelică, fie că e scrisă direct pe englezeşte cum e cazul
cu Yeats este caracterul acela de misticism atât de diferit
şi de misticismul ortodox-slav şi de misticismul catoliclatin, al altor popoare şi, mai ales, de sufletul puritan
englez. Sub haina catolică, sub credinţa cea mai fierbinte
catolică, Irlandezul, în afară de Ulsterul protestant al
coloniştilor englezi a rămas sufleteşte păgânul de altă
dată. Mitologia gaelică, cu simbolurile şi legendele sale
fermecătoare, cu zeii şi eroii ei proprii, joacă, în poezia
lui Yeats, un rol precumpănitor. Vechiul suflet celtic mai
adastă încă viu în Irlanda, el trăeşte, într’o intimitate de
fiecare zi, cu aceste puteri supranaturale care dau
lucrurilor, evenimentelor cât de mărunte ale vieţii, un
ecou spiritual nesfârşit.
Tot teatrul lui Yeats îi stă mărturie şi mai toată poezia
sa lirică. În special credinţa în zâne şi în puterea lor
supraomenească, atât de răspândită în toată Irlanda şi
atât de diferită, prin intensitatea şi realitatea ei, de aceeaş
credinţă la alte popoare, colorează specific poezia şi o
face să fie, în definitiv, un basm adevărat pentru copiii
mari.
Criticii englezi au spus despre poezia lui Yeats că e o
incantaţie. O incantaţie, o formulă de vrajă, trebue să o
înveţi pe de rost ca farmecul să se producă. Aş fi foarte
fericit dacă această mică exploraţie în jurul unei lirici şi
unei literaturi prea puţin cunoscute ar putea îndemna la
citirea în original a poeziilor lui Yeats.
Iar învăţământul, pe care socotesc că trebue să-l
tragă poezia română din succesul formulei poetice
irlandeze, e următorul: poezia unui popor nu poate deveni
de interes universal înainte de a-şi fi găsit şi exploatat
propriul său suflet naţional în forma artistică cea mai
înaltă. Poezia lui Yeats stă pildă vie al acestui adevăr.
Ion Pillat
* fragment din Luceafărul, anul II, no.4, aprilie 1936

Joi, 8 martie, în Salonul Artelor de la Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, a avut loc lansarea cărţii Arta feminină
gălăţeană scrisă de Corneliu Stoica şi tipărită la editura
Centrului Cultural „Dunărea de Jos”.
Cea de a 21-a carte a lui Corneliu Stoica din domeniul
artelor vizuale, Arta gălăţeană feminină
(Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi,
2018), este o lucrare dedicată femeilor creatoare de artă
plastică născute în Galaţi şi în localităţi ale judeţului,
adoptive sau care au activat o anumită perioadă de timp
în oraşul de pe malul stâng al Dunării.
Scopul urmărit de autor este firesc acela
de a evidenţia contribuţia acestor artiste
la dezvoltarea artei româneşti şi
internaţionale şi, bineînţeles, de a le
promova, de a le face cunoscute unui
public cât mai larg. Sunt plasticiene care
au trăit sau trăiesc în Galaţi, în alte centre
culturale din ţară (Bucureşti, Iaşi, Bacău,
Braşov, Buzău, Râmnicu Vâlcea, Sibiu,
Tulcea), dar şi peste graniţe, în Anglia,
Belgia, Canada, Coreea de Sud, Elveţia,
Franţa, Germania, SUA, Australia.
Cartea cuprinde articole pentru 100
de artiste născute între 1893 (DorotheaLola Schmierer-Roth) şi 1994 (Andreea Remenyi
Susanu). Este scrisă sub forma unui dicţionar, dar
parcurgând volumul de informaţii şi comentariile făcute
pe marginea creaţiei fiecăreia, constatăm că este mai
mult decât un astfel de gen de lucrare. Întâlnim nume
devenite notorii pentru arta românească şi nu numai,
dar şi câteva mai puţin cunoscute, trecute în împărăţia
umbrelor veşnice (Georgeta Arămescu-Anderson, Jeanne
Coppel, Silvia Cambir, Clara Cantemir, Lucia CosmescuVasiliu, Emilia Dumitrescu, Elena Hanagic, Rodica
Margareta Hanagic, Florica Hotnog-Tătulescu, Emilia
Iacob, Elena Haschke-Marinescu, Carmen Răchiţeanu,
Ileana Rădulescu, Paraschiva Smirnov, Teodora SpătaruIanculescu, Doina Ştefănescu, Margareta ŞtefănescuCiurdăreanu, Mala Zamfirescu-Bedivan), alături de unele
aflate în plină glorie a carierei sau la maturitatea creaţiei
(Eugenia-Gina Hagiu-Popa, Veronica Costea-Cordali,
Aurelia Călinescu, Jana Andreescu, Mariana GavrilăVesa, Gabriela Georgescu, Liliana Jorică Negoescu,
Maria Manea-Câmpeanu, Carmen Poenaru, EcaterinaTina Popa, Anca Tofan, Angela Tomaselli, Aurelia
Tudorache, Elena Vlad-Lot), sau de altele aflate în plin
proces de afirmare (Adriana Chebac, Roxana Ciucalău,
Ioana David, Elena Fabiana Dima, Rodica Gherghinoiu,
Ioana Hârjoghe-Ciubucciu, Cristina Hârţescu, Elena Ilaş,
Crenguţa Macarie, Xenia Pamfil, Simona Pascale,
Simona Soare, Monica Turcu, Adina Moldova Ţitrea
etc.). Artistele trăitoare în alte ţări, care au emigrat şi

care îşi aduc contribuţia la dezvoltarea artei dincolo de
graniţele României sunt şi ele în număr mare: Diana Nour,
Mihaela Lefterache, Irina Panţiru (Anglia), Ecaterina Elian
(Franţa), Dorina Alexandrescu, Adina Drinceanu (Italia),
Rodica Costianu (Elveţia), Oana Coşug (Belgia),
Alexandra Drăguţescu (Canada), Diana Schor, Maria
Dumbravă (SUA), Simona Soare (Coreea de Sud) etc.
Munca lui Corneliu Stoica pentru elaborarea acestei
cărţi a fost imensă, bazată pe o documentaţie riguroasă
în arhive şi biblioteci, parcurgerea literaturii de
specialitate şi a unor reviste literare cu
rubrici dedicate artelor vizuale, consultarea
site-urilor personale ale artistelor aflate în
viaţă, întreţinerea unei corespondenţe bogate
cu cele mai multe dintre acestea. De aici
informaţiile biografice atât de consistente,
care, în afara datelor de identitate şi a
studiilor, cuprind referiri la expoziţiile
personale şi colective locale, naţionale sau
internaţionale, participări la simpozioane şi
tabere de creaţie din ţară şi din străinătate,
lucrări de artă monumentală, publicaţii,
distincţii, colecţii private şi de stat în în care
se găsesc lucrări ale lor. Un rol important în
cadrul articolului fiecărei artiste îl are
comentariul pe margine creaţiei. El este făcut cu
obiectivitate, din perspectiva criticului avizat, care caută
să reliefeze trăsăturile esenţiale al operei respectivei
artiste, temele şi motivele predominante, stilul, tehnicile
de transpunere plastică. Propriile consideraţii şi aprecieri
critice autorul le întăreşte uneori cu citate din prestigioşi
critici de artă (Petru Comarnescu, Ionel Jianu, Maria
Magdalena Crişan, Adrian Silvan Ionescu, Mariana Vida,
Luiza Barcan, Victoria Anghelescu, Valentin Ciucă, Pavel
Şuşară) sau extrase din corespondenţele electronice
primite. Articolele sunt însoţite de fotografii-portret ale
protagonistelor cărţii, iar la sfârşitul fiecăruia se indică
şi bibliografia parcursă. Cartea este ilustrată cu aproape
200 de reproduceri color, distribuite pe 80 de pagini,
tipărite pe hârtie cretată, ceea ce ne face să subliniem că
ne aflăm în faţa unui adevărat album de artă.
Scrisă cu acribie şi responsabilitate pentru cuvântul
încredinţat tiparului, noua carte a poetului, criticului şi
istoricului de artă Corneliu Stoica se impune prin ineditul
abordării unei teme de maximă importanţă şi valoarea
pe care o are pentru istoria artei româneşti în general şi
a celei gălăţene în special. Calde felicitări Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi (manager, poeta Florina
Zaharia), instituţie care a îmbrăţişat proiectul autorului
şi s-a străduit ca din fondurile proprii să editeze acest
volum, instrument „important şi util atât cititorilor iubitori
de artă cât şi specialiştilor din domeniu”.
Silvia Dumitriu
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Obiceiuri de iarnă la Dunărea de Jos
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a lansat, pe 23
februarie a.c., volumului I al cărţii „Obiceiuri de iarnă
la Dunărea de Jos”, o antologie de colinde şi datini din
judeţul nostru.
Evenimentul, desfăşurat în prezenţa autoarelor,
Iuliana Băncescu, cercetător la Institutului Naţional al
Patrimoniului Bucureşti, şi colega noastră Laura
Elisabeta Panaitescu, referent în cadrul Serviciului
Cercetare, Conservare şi Valorificare a Creaţiei şi
Tradiţiei Populare, s-a bucurat de prezenţa numeroasă
a colaboratorilor din judeţ, primari, instructori culturali,
bibliotecari, profesori, învăţători şi directori de cămine
culturale, dar şi de reprezentanţi ai unor instituţii de
cultură gălăţene.
Proiectele de cercetare Tezaur Etnofolcloric şi
de editare CD/DVD/tipărituri Valori autentice ale
creaţiei populare din judeţul Galaţi, derulate în
cadrul programului Pomul Vieţii pe parcursul anului
2017, de către Serviciul Cercetare, Conservare şi
Valorificare a Creaţiei şi Tradiţiei Populare, s-au
alăturat, la nivel naţional, programului Cultura
tradiţională - potenţial naţional contemporan iniţiat
de Institutul Naţional al Patrimoniului şi au avut ca
rezultat editarea acestui volum. Informaţiile cuprinse
în paginile cărţii, cât şi pe CD-ul ataşat acesteia, se
regăsesc, începând din 2017, şi în arhiva Institutului
Naţional al Patrimoniului, aflat în directa subordonare
a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în acest
fel, patrimoniul cultural al judeţului Galaţi, în ceea ce
priveşte obiceiurile de iarnă, fiind conservat şi
valorificat la nivel naţional.
Corina Mihăiescu, Şefa Serviciului Cercetare
Aplicată şi Promovare din cadrul Institutului Naţional
al Patrimoniului Bucureşti, prezentă la eveniment, a
subliniat că: ,,această carte conţine o identitate a
dumneavoastră, de aici, şi a noastră, o
identitatea naţională pe care doamna
Băncescu, alături de Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” prin doamna
Panaitescu, ne-au oferit-o nouă. Prin
această carte ne sunt redate nouă nişte
comori”.
Una dintre autoarele acestui volum,
Iuliana Băncescu, doctor în litere şi
cercetător cu experienţă în cadrul
Direcţiei de Patrimoniu Imaterial a
institutului bucureştean, a mulţumit
tuturor celor din judeţ care au sprijinit
cercetarea şi „au avut ştiinţa şi
îngăduinţa de a asculta întrebările noastre
uneori sâcâitoare, pentru a putea scoate
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la lumină tot ceea ce are mai frumos localitatea
respectivă”, dar a ţinut să menţioneze şi că acest
proiect „aparţine judeţului Galaţi, aparţine României,
aparţine patrimoniului nostru naţional” şi, la final, a
dorit să mulţumească tuturor celor care conservă
aceste valori.
Volumul, aşa cum este menţionat în prefaţă, şi-a
propus investigarea potenţialului contemporan al
obiceiurilor de iarnă din judeţul Galaţi şi cuprinde
cercetarea realizată în localităţile considerate
conservatoare în privinţa tradiţiilor: Tuluceşti, Odaia
Manolache, Măstăcani, Brăhăşeşti, Piscu, Nămoloasa,
Braniştea, Suceveni, Băleni, Costache Negri, Rădeşti
şi Schela.
Cei prezenţi au avut parte, în finalul evenimentului,
de un bogat program artistic tradiţional susţinut de
Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” al Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” şi au primit câte exemplar
al cărţii.
Eugenia Notarescu,
Şef Serviciul Cercetare, Conservare şi
Valorificare a Creaţiei şi Tradiţiei Populare

În luna noiembrie a anului 2016 am avut plăcerea
să fiu invitat de colegul meu de breaslă din Timişoara,
coregraful Marius Ursu, pentru a preda jocuri populare
sud-moldoveneşti în cadrul unui seminar la care au
participat studenţi din mai multe centre universitare,
membri ai unor ansambluri folclorice studenţeşti.
Alături de studenţii participanţi la atelier, două
personaje carismatice mi-au atras atenţia, datorită
seriozităţii, atenţiei şi uşurinţei cu care învăţau jocurile
noastre.
Am aflat apoi că cei doi - soţ şi soţie - sunt Liz
Mellish şi Nick Green, o familie de englezi din Londra,
dar care au un apartament şi în Timişoara. Ne-am
împrietenit mai apoi şi ne-am regăsit la colocviile de la
Buşteni, unde le-am propus să realizăm interviul acesta.
Au primit cu bucurie şi cu interes această propunere.
CV-ul lor este unul impresionant, relevând interesul
pentru dans în general şi pentru folclorul coregrafic
românesc în special.
Amândoi au început să danseze de tineri. Înainte
de a fi interesată de dansurile din Europa de sud-est,
Liz a experimentat baletul şi dansul scenic, iar Nick
muzică populară şi dansul morris. Împreună predau
dansuri bulgăreşti şi româneşti pentru Societatea de
Dans Internaţional Folcloric (SDIF) şi Şcoala Imperială
a Profesorilor de Dans (SIPD). Au publicat broşuri
despre România şi Bulgaria, iar din 1999 găzduiesc un
site web recunoscut la nivel internaţional
(www.eliznik.org.uk) cu referire la cultura tradiţională
din România şi Bulgaria.
În Londra au fost membri ai unor grupuri de dans:
grupul românesc Mărţişorul Londra, grupul
macedonean Sonce, grupul maghiar Balaton, grupul
balcanic Sborenka, ansamblul bulgar Tanec. Timp de
aproape 20 de ani Nick a condus grupul de muzică
populară Vupros din Balcani.
În ultimii 25 de ani au făcut peste 30 de vizite de

cercetare în România şi în multe alte ţări sud-est
europene, pentru a vedea şi experimenta formele de
muzică şi dans tradiţional din aceste spaţii.
Din 2005 au devenit interesaţi îndeosebi de folclorul
din zona Banatului, participând la numeroase seminarii
coregrafice pentru o înţelegere detaliată a formelor
de dans din această zonă. Antropolog de formaţie, Liz
a realizat un studiu antropologic despre vieţile
dansatorilor de folclor din Ansamblul Timişul din
Timişoara, studiu intitulat Dansul prin oraş şi dincolo
de el - Vieţile, mişcările şi spectacolele într-un
ansamblu popular românesc încheiat în 2013.
Nick a absolvit şi el un masterat în Studii de Dans
la Universitatea De Montfort din Leicester, cu
dizertaţia Practici de dans în Banat; dansuri
montane din mediul urban.
Amândoi sunt membri activi ai Consiliului
Internaţional al Muzicii Tradiţionale (CIMT) şi, în
special, în grupurile de studiu privind etnocoreologia,
muzica şi dansul din sud-estul Europei. Ambii prezintă
în mod regulat lucrări despre dansul şi antropologia
românească la conferinţe şi simpozioane pe aceste
teme.
În 2012 Primăria Timişoara le-a oferit Diploma de
Excelenţă pentru activitatea lor de promovare a
folclorului românesc.
Colegii mi-au povestit că cei doi au în locuinţa din
Timişoara o importantă arhivă de folclor românesc CD-uri, DVD-uri, discuri de vinil, volume de studii,
dar şi costume populare, arhivă ce ar face invidioşi pe
mulţi cercetători români.
Las cititorilor revistei noastre plăcerea de a
parcurge interviul cu cei doi specialişti britanici, prieteni
ai noştri şi ai României, adevăraţi ambasadori ai
folclorului românesc în Anglia şi în lume.
Ioan Horujenco
Traducător prof. Lăcrămioara Goga

Curriculum Vitae
Liz Mellish PhD (UCL)
Nick GREEN. MA dance, CPhys, CEng.
Liz Mellish şi Nick Green s-au arătat interesaţi de
dansurile din sud-estul Europei la sfârşitul anilor 1970
şi de-a lungul anilor au făcut numeroase călătorii în
Europa de Sud-Est călătorind în România şi Bulgaria
şi de curând în Grecia, Macedonia, Serbia, Albania,
Croaţia şi Bosnia participând la numeroase ateliere

de dans şi desfăşurând cercetări etnografice în dans,
muzică, costume şi obiceiuri din zonă.
Amândoi au început să danseze de tineri. Înainte
de a deveni interesată de dansurile din Europa de
sud-est, Liz a experimentat baletul şi dansul de scenă
şi Nick muzica populară şi dansul morris. Ei predau
dansuri bulgăreşti şi româneşti pentru Societatea de
Dans Internaţional Folcloric (SDIF) şi Şcoala Imperială
a Profesorilor de Dans (SIPD), oferind sfaturi privind
31

restructurarea programelor bulgare SIPD la mijlocul
anilor 1990 şi au publicat broşuri despre România şi
Bulgaria să completeze programa naţională a Societăţii
Imperiale a Profesorilor de Dans (SIPD) şi programele
de insigne de argint ale Societăţii pentru Dansul
Folcloric Internaţional (SDIF). Din 1999 au găzduit
site-ul web www.eliznik.org.uk, care este un site
recunoscut pe plan internaţional în limba engleză, cu o
acoperire detaliată a culturii tradiţionale româneşti,
bulgare (şi sud-est europene).
De-a lungul timpului au dansat cu mai multe grupuri
de dans din Londra: grupul românesc Mărţişorul
Londra, grupul macedonean Sonce, grupul maghiar
Balaton, grupul balcanic Sborenka şi ansamblul bulgar
Tanec. Timp de aproape douăzeci de ani, Nick a
condus grupul de muzică populară Vupros din Balcani.
Interesul lor s-a concentrat asupra dansului şi
culturii româneşti, după ce s-au alăturat grupului de
dans Mărţişorul Londra, care a fost înfiinţat de
studenţii din Bucureşti în 1992. Această implicare în
realizarea coreografiilor de dans românesc a oferit o
introducere în gama largă de diferite regiuni
etnografice, cu stiluri distincte de muzică şi dans din
România.
Acest lucru a însemnat o perioadă de vizitare a
regiunilor etnografice ale României şi participarea la
cursuri de dans în localităţi din România, efectuând
peste 30 de vizite de cercetare în România şi în multe
alte ţări din Europa de sud-est în ultimii 25 de ani pentru
a vedea şi a experimenta formele de muzică şi de dans
tradiţional regional.
Începând cu anul 2005, au fost interesaţi de
regiunea Banatului după vizita lor în Timişoara la
Festivalul Inimilor şi la seminarul coreografic
organizat de maestrul Toma Frenţescu. Acest seminar
coregrafic anual este predat de Lăiţa Stănescu (20052008) şi Marius Ursu şi coregrafi din ansamblurile
profesionale româneşti care sunt invitaţi la acest
festival în fiecare an. Timp de 12 ani acestea le-au
înlesnit o înţelegere detaliată a formelor de dans din
partea mai multor experţi ale ansamblurilor din
majoritatea regiunilor din România, la un nivel de
competenţă de dans care nu este disponibil în mod
obişnuit în timpul turneurilor culturale pentru
participanţii care nu sunt români.
După cariera în administraţia guvernamentală (Liz)
şi inginerie electronică (Nick), au schimbat cursul
pentru a urma o a doua carieră în mediul academic.
Liz a absolvit un masterat în studii despre Europa
Centrală şi de Sud-Est (2006) la Şcoala de Studii
Slavonice şi Est-Europene din cadrul Universităţii
College London (UCL), în cadrul căreia a studiat
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antropologia din sud-estul Europei şi limba română (cu
accent pe competenţele de citire pentru mediul
academic). Disertaţia ei a analizat motivele pentru care
românii şi cei care nu sunt români aleg să participe la
dansuri româneşti în Marea Britanie. După absolvirea
masterului, a început un doctorat la UCL, care a fost
un studiu antropologic despre vieţile dansatorilor de
folclor din Ansamblul Timişul, din Timişoara, intitulat
Dansul prin oraş şi dincolo de el: Vieţile, mişcările
şi spectacolele într-un ansamblu popular românesc
pe care l-a încheiat în 2013. De atunci a lucrat ca
cercetător independent în proiecte de investigare a
dansului social, a evenimentelor culturale şi a practicilor
coregrafice din regiunea Banat din România, precum
şi a conexiunilor de dans între Balcani şi Marea
Britanie.
Nick a absolvit în 2011 un master în Studii de Dans
la Universitatea De Montfort din Leicester. Disertaţia
sa a fost intitulată Practici de dans în Banat: dansuri
montane din mediul urban. De asemenea, el continuă
şi acum în calitate de cercetător independent care
investighează practicile dansului social românesc în
contextul sud-estic european şi este interesat de dansul
tradiţional ca un comportament comunitar în prezent
şi de analiza dansului ca o înţelegere a modurilor locale
de mişcare.
Sunt membri activi ai Consiliului Internaţional al
Muzicii Tradiţionale (CIMT) şi, în special, grupurile
de studiu CIMT privind etnocoreologia, muzica şi
dansul din sud-estul Europei. Liz este secretarul
Grupului de Studiu privind muzica şi dansul din
sud-estul Europei din 2010. Ambii prezintă în mod
regulat lucrări despre dansul şi antropologia
românească la conferinţe academice şi continuă să
facă parte din micile echipe de cercetători care
reprezintă România în cadrul Consiliului Internaţional
al Comunităţii Academice de Muzică Tradiţională, care
lucrează îndeaproape cu colegii care reprezintă instituţii
academice în alte ţări din sud-estul Europei şi dincolo
de acestea.
În 2009 au cumpărat un apartament în Timişoara,
care le permite să fie la evenimente culturale în oraş
mai regulat atât pentru proiecte de cercetare, cât şi
pentru plăcerea personală. În prezent, aceştia îşi
împărtăşesc timpul între a trăi în Londra şi Timişoara,
unde se desfăşoară cercetarea dansului, muzicii şi
obiceiurilor locale, în special în strânsă colaborare cu
un coleg de la Institutul de muzicologie din Serbia.
În anul 2012 au primit Diploma de Excelenţă din
partea Primarului Timişoarei cu privire la activitatea
lor de promovare a folclorului românesc şi, în special,
al Banatului.

1. Când şi în ce context a avut loc primul
contact al dumneavoastră cu dansul popular sau
cu folclorul românesc în general?
Pentru amândoi s-a întâmplat pe scena „dansului
popular internaţional” din Marea Britanie la sfârşitul
anilor 1970 şi 1980. Dansurile din Europa de sud-est
au devenit foarte populare de la mijlocul anilor 1980,
iar profesorii de specialitate din Olanda şi SUA au
vizitat Marea Britanie pentru a preda cursuri de dans.
Primul profesor român care a venit la Londra a fost
Silviu Ciucumis din Galaţi, care s-a mutat în Olanda la
sfârşitul anilor 1970. Repertoriul de dans în acest
moment consta în mare parte din dansuri mici,
coregrafice, provenite de la Teodor Vasilescu sau
Alexadru şi Mihai David care lucrau în SUA.
În urma acestor cursuri am început amândoi cursuri
de dans organizate în sud-estul Europei. Liz a vizitat
pentru prima dată România în aprilie 1988 la un turneu
de dans popular organizat la Sibiu, condus de Silviu
Ciucumis. Prima călătorie a lui Nick a fost condusă
din nou de Silviu Ciucumis în Maramureş în august
1990. După aceea am continuat turneele în diferite
regiuni şi începând cu anul 1997 am început să
călătorim prin România şi prin alte ţări în timpul
vacanţelor cu o maşină de închiriat şi vizitând cât mai
multe regiuni şi festivaluri pe care am putut să le facem
în decurs de o săptămână sau două.
În 1992, un grup de studenţi români din ansamblul
Bucureştiului Doina al CCS, care a venit în Anglia
pentru a participa la un festival popular în Broadstairs,
a rămas în Londra pe când colegii lor s-au întors în
România. Au început un mic grup de dans la care neam alăturat şi am dansat multe coregrafii cu ei aproape
18 ani, până când grupul de dans a încetat să se mai
întâlnească, deoarece organizatorii români aveau
familii tinere şi locuri de muncă.
2. Antropologie, etnografie, etnocoreologie,
dans, sunt activităţi care apar pe cartea
dumneavoastră de vizită. Sunt ele legate doar de
creaţia şi cultura arhaică românească, sau studiaţi
şi cultura altor popoare?
Dansul a fost întotdeauna o parte a vieţii noastre,
iar din anii ’80 acest lucru a fost centrat pe practicile
de dans din România, Bulgaria, Macedonia şi Ungaria,
precum şi alte ţări din Europa Centrală şi de sud-est.
În trecut am predat dansuri din România şi Bulgaria
englezilor (prin Societatea pentru Dans Popular
Internaţional şi Societatea Imperială a Profesorilor de
Dans), deşi acum rareori se mai întâmplă.
Interesul nostru faţă de etnografie a apărut din
dorinţa noastră de a cunoaşte mai multe despre locurile
de unde proveneau dansurile pe care le-am învăţat.
Acest interes a crescut în timpul călătoriilor noastre

în România şi Bulgaria în anii 1990 şi 2000, explorând
cât de multe regiuni puteam. Pentru noi, etnografia
este studiul culturii în acest moment, dar tradiţiile şi
obiceiurile se bazează pe trecut, cunoştinţele noastre
etnografice trebuie să se refere la practici culturale
sau „arhaice” anterioare care nu mai pot fi practicate.
Antropologie
Pentru diplomele noastre de masterat şi pentru
doctoratul lui Liz am cercetat contextul contemporan
al dansului în oraşul Timişoara. Masteratul lui Liz s-a
focalizat pe „antropologie” şi mai ales pe cel al Europei
contemporane din sud-estul Europei, iar masterul lui
Nick s-a axat pe „studiile de dans” descrise în literatura
antropologică.
Coregrafie etnografică
Lucrarea lui Nick se concentrează mai mult pe
aspectele de coregrafie etnografică ale studiilor de
dans, în timp ce lucrarea lui Liz are o perspectivă mai
antropologică.
Suntem membri ai organizaţiei internaţionale ale
Consiliului Internaţional al Muzicii Tradiţionale (CIMT)
şi suntem activi în două grupuri de studiu, grupul de
studiu CIMT pentru coregrafie etnografică şi Grupul
de studiu CIMT pentru muzică şi dans din sud-estul
Europei.
Grupul de coregrafie etnografică a fost fondat în
1962 de cercetători de dans din Estul Europei, printre
care Vera Proaca-Ciortea şi Anca Giurchescu. Anca
a fost un membru de conducere până la moartea ei
tristă în 2015 (ne lipseşte foarte mult). Grupul din
sud-estul Europei a fost înfiinţat în 2008 de cadre
universitare tinere din fostele ţări iugoslave, susţinute
de colegi mai vechi.
În ambele grupuri interacţionăm cu mulţi
cercetători universitari din toate părţile lumii şi, în cazul
nostru, în special cu colegii din Europa de sud-est. Din
păcate, în prezent, sunt doar câteva prezentări la
aceste întâlniri despre dansul şi muzica românească.
3. Am văzut că sunteţi nişte dansatori buni
atunci când este vorba despre dansul popular
românesc. Ce credeţi că are el mai deosebit faţă
de dansurile altor popoare?
Noi credem că pentru a înţelege dansul trebuie să
înţelegeţi oamenii şi cultura. În cazul dansului românesc,
aceasta are o importanţă majoră, deoarece învăţarea
doar a mişcărilor duce la pierderea înţelesului în dans.
În comparaţie cu alte dansuri populare europene,
folosirea sincopă şi contra-timp, precum şi exactitatea
ritmului sunt deosebite pentru români.
4. Aveţi o preferinţă anume legată de dansul
popular românesc, apreciaţi în mod deosebit o
anumită zonă, sau vă place tot folclorul coregrafic
românesc?
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Dansurile din fiecare zonă sunt diferite şi pot fi
apreciate în moduri diferite. Pentru fiecare zonă, noi
credem că trebuie să fii acolo pentru a întâlni şi a dansa
cu oamenii din zona respectivă. Pentru noi, datorită
locului în care trăim, Banatul este o parte specială din
viaţa noastră aici. De asemenea, ne bucurăm de
dansurile cuplului din Transilvania, dar, după cum ştiţi,
ne plac şi dansurile rapide şi în cercuri din sud şi din
Moldova.
5. Care zonă folclorică credeţi că e mai greu
de adus în scenă din punct de vedere al jocului
popular? Ce jocuri credeţi că sunt mai greu de
interpretat?
Consideram ca dansurile din Bihor sunt cele mai
dificile ca stil, mai ales pentru bărbaţi. Ele sunt foarte
ritmate, iar tempo-ul corpului este greu pentru noi.
Dansurile din Banat sunt dificile pentru oamenii care
nu sunt din Banat. Când am vizitat pentru prima oară
Timişoara, păreau uşoare, dar ne-a luat mult timp să
înţelegem stilul şi să dansăm în felul în care dansează
oamenii din Banat. Este foarte dificil!
Nu suntem coregrafi, deci nu putem vorbi de
cunoştinţe practice.
Punctul nostru de vedere este că modalităţile
preferate de organizare depind de public; dacă acestea
sunt locale sau din alte regiuni ale României sau străine.
Aspectele care rezonează cu publicul pot fi destul de
diferite. Acesta este un subiect de care suntem foarte
interesaţi să îl studiem. În octombrie anul trecut am
participat la un nou proiect condus de directorii
ansamblului Kolo (Serbia), Tanec (Macedonia) şi Lado
(Croaţia), care a implicat cadre didactice din aceste
ţări, plus Bulgaria, Irlanda şi SUA şi noi am reprezentat
România. Acest proiect compară opţiunile de
organizare a dansurilor populare/ locale/ tradiţionale
luate de aceste ansambluri naţionale „de stat” şi
ansambluri din altă parte. Aşteptăm cu nerăbdare
dezvoltarea acestui proiect.
6. Din punct de vedere al specialiştilor, credeţi
că seminariile de felul celui de la Buşteni sunt
necesare pentru preluarea şi promovarea jocului
popular autentic?
Da, cu siguranţă, Buşteni reuneşte o grupare de
persoane minunate, iar participarea include pe oricine
este doritor, de la tineri la bătrâni. Astfel de întâlniri
sporesc entuziasmul şi participarea la dans. Cel mai
important pentru menţinerea în viaţă a dansurilor
tradiţionale este transmiterea cunoştinţelor către
persoanele tinere într-un cadru social şi/sau de învăţare,
şi nu păstrarea lor în cadrul câtorva grupuri
profesionale de dans. Acest lucru ne-a impresionat
foarte mult în România, unde în ultimii 10 ani s-au
format atât de multe grupuri de tineri dansatori
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entuziaşti, iar repertoriul de muzică şi dans este împărţit
în mod liber fără drepturi de autor şi taxe coregrafice.
7. Credeţi că noi românii, cei care ne ocupăm
de folclorul românesc în general, acordăm
suficientă atenţie păstrării şi valorificării lui în
publicaţii sau spectacole?
O întrebare dificilă! Pentru a menţine tradiţiile în
viaţă, oamenii trebuie să facă tradiţiile chiar dacă
tradiţiile se pot schimba în contextul timpurilor noastre
moderne. În ceea ce priveşte dansul de prezentare
(ochelari) care încearcă să urmeze o linie care este
veridică pentru etnografia locală, veridică faţă de
interpretarea locală actuală, dar include şi o dorinţă
pentru atragerea contemporanului ceea ce este foarte
dificil. Când am început să mergem la evenimente
„înăuntru” în urmă cu 10 ani pentru cercetarea
doctorală a lui Liz, am fost impresionaţi de grupurile
de dans care menţin o atmosferă de dans social la
petreceri, în paralel cu un spectacol coregrafic de
scenă.
De asemenea, suntem foarte bucuroşi că acum
există mulţi coregrafi în România care explorează noi
modalităţi de a studia dansul, coregrafia şi punerea
dansului popular românesc pe scenă. În viitor,
intenţionăm să discutăm acest subiect mai detaliat cu
acei coregrafi care au întreprins astfel de studii pentru
a înţelege diferitele căi pe care persoanele au ales să
le urmeze.
În octombrie am participat la o conferinţă de la
Izmir (Turcia), în care s-a discutat despre prezentări
de dans la festivaluri populare, chestiuni legate de
menţinerea festivalului ca loc de întâlnire pentru
practicanţi, faţă de un act de divertisment, doar pentru
a fi consumat de un public neparticipant.
Multe publicaţii şi cărţi academice sunt numai în
limba română şi nu ajung în afara României, chiar dacă
sunt scrise de academicieni români bine cunoscuţi. Ele
se ocupă cel mai mult de documentarea contextelor
arhaice şi nu sunt atât de preocupaţi de contextele
actuale şi de practicile de dans. Documentarea
practicilor şi dansurilor arhaice care nu mai sunt în
repertoriul curent este importantă, dar este important
să scriem despre ceea ce se întâmplă astăzi atât în
mediul rural, cât şi în mediul urban, deoarece şi acesta
va deveni în curând istorie. În afară de doctoratul lui
Liz, aproape că nu există publicaţii despre ansambluri
populare şi dansatori de ansamblu. De asemenea,
vedem poziţia noastră ca pe o punte între coregrafii şi
dansatorii români şi academicienii din alte părţi care
studiază subiecte similare în alte ţări. Pentru ca acest
pod să fie traversat, trebuie să existe publicaţii într-un
limbaj comun care (poate din păcate) este cel mai
adesea acum engleza.
(continuare în pagina 51)

*
Copiosul biograf al lui Napoleon, Fr. Masson, a
deplâns toată viaţa lui pierderea - pe care o credea
ireparabilă - a scrisorilor lui Napoleon către
împărăteasa Maria Luisa, spunând că aceasta este o
nenorocire de care nu se va mângâia niciodată. Dar
iată că, în Decembrie 1934, casa Sotheby and Co. din
Londra, punând mâna pe această corespondenţă, a
scos-o în vânzare, la licitaţie. Un american intră în
concurenţă cu Statul francez, care până la urmă
achiziţionă aceste documente, pe care le-a publicat
academicianul Louis Madelin, în Revue Des Deux
Mondes din 15 Februarie 1935 - şi astfel lacuna despre
care vorbea Masson, a fost împlinită.
Acelaş lucru putem spune despre Ecaterina
Vogoridi, a cărei viaţă şi activitate patriotică este încă
foarte puţin cunoscută - nu mai poate fi vorba aici
de-o lacună, ci de aproape o totală necunoştinţă a
întâmplărilor - rămânându-ne totuşi nădejdea că în
fundul unui sertar oarecare, în Moldova, sau poate în
Italia, zace ascunsă de 70 de ani corespondenţa ei, pe
care o întâmplare ne va da-o poate, odată, la iveală.
Deocamdată vom, fi nevoiţi să vorbim despre
această extraordinară femeie, doar după puţinele date
ce avem despre ea. Dar pentru a înţelege ce
însemnătate a avut în istoria noastră lupta ce-a purtat
această femeie cu însuşi sufletul ei, şi ce frumoase şi
nobile sentimente au călăuzit-o, va trebui să ne
transportăm întâiu în epoca şi în mediul în care a trăit
ea, acea epocă de abnegaţie şi de sublime jertfe a
unei întregi generaţii de oameni, care-au pregătit
viitorul acestui neam: Epoca Unirii.
Nu voiu face istoricul acelei epoci, dar voiu reaminti
aci, în câteva cuvinte, că după revoluţia din 1848,
patrioţii români exilaţi şi refugiaţi în bună parte la Paris,
au început o luptă de propagandă în favoarea ideii
Unirii Principatelor Române, care, în Franţa cel puţin,
a prins atât de bine, încât Napoleon al III-lea şi-a făcut
o lozincă din politica şi un punct de onoare din ideea:
Unirea Principatelor Moldo-Valahe.
Războiul ruso-turc, izbucnit în 1853, fu semnalul
de alarmă care trase în cumpănă soarta României.
Franţa şi Anglia se uniră cu Turcia pentru a lupta
împotriva colosului moscovit, care monopoliza
libertatea de navigaţie în Marea Neagră şi în Dardanele
şi care ameninţa să cotropească Europa!
Austria, acea ţară care din toate vremurile a pescuit
în apă turbure, despre care se spunea acea faimoasă
deviză latină:
Alii bela gerant
Tu felix Austria nube!
(Ceilalţi să poarte răsboaie, tu fericită Austrie,
ocupă-te de peţit).
...Austria se ţinu în acest conflict, prudentă, de o
parte. Ea ocupă numai cu trupele sale ţările româneşti,
chipurile pentru a ţine rânduială la noi, şi cu gândul că,

din partea oricui va fi izbânda, ea să poată cere drept
„mulţumire” o compensaţie teritorială - după cum
făcuse cu Bucovina în 1774.
În timpul acesta, ideile propagate de patrioţii
Români la Paris făcuseră oarecare carieră, începuse
străinătatea să audă vorbindu-se, să se familiarizeze
cu vorbele, atât de străine până atunci pentru ea:
Moldova şi Muntenia (Valachia).
Înainte de Sevastopol, înainte deci chiar ca să se
ştie de partea cui va fi izbânda, se întruni la Viena o
conferinţă preliminară de pace. Atunci, la 26 Martie
1855, baronul de Bourqueney, puse, întâia dată,
dinaintea Europei, chestiunea Principatelor
Dunărene, chestiunea Unirii Moldovei şi Munteniei,
într’un singur stat. Acesta era fructul propagandei
exilaţilor români, cei din 1848; dar, pe de o parte,
chestiunea era prea nouă pentru multe din statele
occidentale, care n’o înţeleseră, iar pe de altă parte,
ea era prematură, întrucât conferinţa neizbutind,
războiul urmă mai departe. După cucerirea
Sevastopolului, cauza aliaţilor putându-se considera ca
definitiv câştigată, o nouă Conferinţă se întruni la
Constantinopol (Ianuarie-Februarie 1856), şi în sfârşit,
în Martie 1856, alta, cea din urmă şi definitivă, la Paris.
La 8 Martie, în faţa acestui congres, contele Walewski,
primul plenipotenţiar al Franţei, reluă propunerea emisă
cu un an înainte la Viena de către Bourqueney. Franţa
ţinea numaidecât să aibe în Europa, la gurile Dunărei,
o ţară unită şi tare, care să fie stavilă ambiţiilor
moscovite de extindere în Balcani - care să-i taie
drumul spre Constantinopol. Anglia şi Sardinia se uniră
propunerii lui Walewski; Austria şi Turcia o combătură.
Şi anume, din următoarele motive, uşor de înţeles:
Austria, fiindcă o Românie tare ar fi pus-o în neputinţă
de a mai îngloba vreodată teritoriile pe care de atâta
vreme le râvnia, Turcia, pentrucă-şi dădea seama că
o unire între Moldova şi Muntenia însemna pierderea,
în scurtă vreme, a acestor ţări, care erau de fapt
grânarele de căpetenie ale împărăţiei otomane. Dar
nici una nici alta nu îndrăsniră să mărturisească gândul
lor în faţa Europei. Ele combătură propunerea lui
Walewski din punctul de vedere al intereselor şi al
dorinţelor Românilor, susţinând că nici Moldovenii,
nici Muntenii nu doreau această Unire, care, după cum
se ştie, era singurul lor gând, de aproape 40 de ani
încoace. Dar la conferinţa din Paris nu era niciun
Român, care s’o poată lămuri asupra adevăratei stări
de spirit dela noi, iar statele europene ne cunoşteau
încă prea puţin, pentru a şti cine avea dreptate: Franţa
şi Anglia, sau Austria şi Turcia? Congresul hotărî deci
că populaţiunile româneşti vor fi direct consultate
asupra „intereselor şi dorinţilor lor”. Se institui aşa
dar o comisiune, compusă din delegaţii celor 7 puteri
semnatare ale Tratatului din 30 Martie, care comisiune
internaţională fu însărcinată a veni la Bucureşti, pentru
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a culege dorinţile populaţiunilor, exprimate prin nişte
Divane Adhoc, şi să le transmită apoi la sediul
Conferinţei (Paris). Această Comisiune Internaţională
se întruni la Bucureşti, în luna Aprilie 1857.
„Six mois plus tard” - zice Ubicini - „après une
série d’incidents, dans lesquels le gouvernement
de l’Empereur (Napoleon) dût intervenir à diverses
reprises, afin de maintenir la sincérité des élections
et le respect de la légalité, les Divans ouvrirent
leurs séances à Iassy et à Bucarest, et justifièrent
d’une manière eclatante la politique française,
demandant à l’unanimité moins deux la réunion
de la Moldavie et de la Valachie”.1
Acea serie de incidente, după cum spune Ubicini,
în urma cărora guvernul lui Napoleon a trebuit să
intervie de mai multe ori, spre a menţine sinceritatea
alegerilor şi respectul legalităţii - acele incidente, zic,
pe care va trebui să le reamintesc pe scurt, constituesc
partea cea mai tristă, dar şi una din cele mai interesante
a epocii Divanurilor Adhoc. Căci fiecare rău îşi are şi
partea lui bună, şi, de n’ar fi fost o mişcare antiunionistă,
n’am fi avut prilejul să admirăm atât de mult bărbăţia
şi curajul unora din Unionişti, precum de n’ar fi fost
un Vogoridi, n’am fi avut o Cocuţă!
Căci aici, cu prilejul acestor incidente, apare pe
scena Istoriei Românilor Ecaterina Vogoridi.
Tratatul de la Paris odată încheiat, la 30 Martie
1856, războiul fiind deci terminat, trupele străine ce
ocupau teritoriile noastre fură silite să evacueze
Principatele. Dar evacuarea aceasta avu loc abia în
Octombrie, iar cât despre trupele austriece, ele nu
părăsiră cu totul ţara decât în Aprilie viitor, 1857, un
an deci după încheerea păcei - atât de greu le venea
Austriecilor să renunţe la visul secular şi gastronomic
ce legănau de mult, de a încorpora Ţările Dunărene în
Imperiul Habsburgilor - vis, pe care-l simţeau acum
că se spulberă pentru totdeauna. În timpul acesta se
încheia tocmai perioada de 7 ani a domniilor din
Moldova şi din Muntenia.
Barbu Ştirbei îşi depuse mandatul la 7 Iulie,
Grigore Ghica la 15 Iulie. În locul lor Poarta nu putea
numi însă alţi voevozi, de oarece, conform Conferinţei
de la Paris, era nevoită să aştepte votul Divanului
Adhoc, care, remis Comisiunei Mixte, urma să fie dus
la sediul Conferinţii din Paris, unde trebuia să se
hotărască despre soarta viitoare a Ţărilor Noastre.
Totuşi - până atunci - ţările acestea nu puteau rămâne
fără cârmuitori. Ion Brătianu, care se afla la Paris
cu ceilalţi exilaţi (revolţionarii din 1848) publică de
peatunci o broşură „Memoire sur la sitaation de la
Moldo-Valahie” (2) (Paris, 1856), în care arăta că în
privinţa nouilor cârmuitori nu exista decât două feluri
de Legalitate: una istorică, rezultată din capitulaţiuni,
care dădea naţiunei dreptul de a-şi alege cârmuitorul;
alta legală, sprijinită pe Regulamentul Organic, Art.
18, care dispunea că, în caz de vacanţă a tronului, se
va face, automat, o căimăcămie, compusă din 3
membri: Preşedintele Obşteştii Adunări, ministrul de
Interne (vel-vornicul) şi vel-logofătul. Acelaş punct de
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vedere îl avea şi Eliade-Rădulescu, exilat la
Constantinopol, şi care lupta cu exasperare pentru
reuşita acestei idei. Totuşi, Poarta, fără a mai întreba
pe nimeni, înlătura şi punctul de vedere istoric şi cel
legal - şi Capitulaţiunile şi Regulamentul - numind, cu
dela sine putere, câte un caimacam de Principat, în
loc de trei... şi alegându-l fireşte om de încredere
de-al său - sau cel puţin crezând că numeşte oameni
de încredere, care să sprijine politica turcească
antiunionistă.
Caimacamii aceştia numiţi de Poartă, fură
Alexandru Ghica în Muntenia şi Teodor Balş în
Moldova. Alexandru Ghica era fostul voevod, om inimos
şi drept, - o frumoasă figură istorică - asupra căruia
Poarta se înşela, căci departe de-a sprijini politica ei
antiunionistă, el, fără a face propagandă unionistă, căci
în calitatea de caimacam îi venea greu să procedeze
astfel, lăsă totuşi, în cuprinsul ţării sale, cea mai deplină
libertate în alegeri, ceea ce aduse, în sânul Divanului
o unanimitate de unionişti. În Moldova, dimpotrivă,
Poarta găsi în Teodor Balş un excelent înstrument,
de-al ei, care luptă din răsputeri împotriva Unirii.
Notă:
1. Şase luni mai târziu, după o serie de incidente, în care
guvernul Împăratului a fost nevoit să intervină, de mai multe
ori, spre a păstra sinceritatea alegerilor şi respectul legalităţii,
Divanurilor şi-au deschis şedinţele la Iaşi şi Bucureşti şi
îndreptăţiră în chip strălucit politica, franceză, cerând cu
unanimitate, - fără două voturi - unirea Moldovei şi a
Valachiei.

* fragment din Dincolo de sbuciumul veacului,
C. Gane, Editura Cugetarea, Bucureşti, 1939

Florin COLONAS
,

Muzeul Regal de Arte Frumoase din Bruxelles,
situat pe un promontoriu al metropolei europene
numită Mont des Arts, este o construcţie
monumentală, întinsă pe o suprafaţă pătrată, având
trei etaje.
În afara acestui generos spaţiu expoziţional
care găzduieşte „Muzeul Magritte”, instituţia mai
adăposteşte încă o serie de muzee, cu tematici
diferite, care se întind pe opt etaje aflate sub
pământ.
Aici poţi întâlni opere ale marilor maeştri
flamanzi, în frunte cu cei ai familiilor Breughel,
dar şi pictură modernă, mobilier şi obiecte de artă
decorativă din celebrul centru de la Delft, tapiserii
şi dantele din diversele manufacturi ale Ţărilor de
Jos, într-o varietate de colecţii provenite din donaţii
sau în cadrul unor expoziţii temporare. Printre
aceste expoziţii temporare s-a numărat şi cea din
toamna-iarna aceasta, cu tema „Magritte,
Broodhaers şi arta contemporană”, găzduită de
un întreg etaj subteran, unde opera maestrului este
înconjurată nu numai de dialogul cu lucrările lui
Broodhaers, discipolul său, în care relaţiile
cuvintelor, imaginilor şi obiectelor este puntea de
legătură dintre cei doi, ca şi imaginea neştearsă a
operei marelui poet Mallarmé, adevărat idol pentru
ambii.
În temporara respectivă, în „corul”
moderniştilor i-am întâlnit pe Warhol, Johns,
Rauschenberg, Cézar, On Kawara, Ed Ruscha.
Înainte de a comenta cele trei etaje subterane
ale „Muzeului Magritte”, trebuie să subliniem
faptul că în capitala belgiană există şi un alt muzeu
dedicat marelui artist, aflat mai la limitele oraşului,
intitulat „Renné Magritte”. Aşadar, avem de-a
face cu două muzee dedicate aceluiaşi artist, în
care deosebirea constă doar în faptul de a conţine
şi prenumele acestuia.
Cele trei niveluri ale muzeului sunt o
desfăşurare cronologică a etapelor biologice şi
artistice ale clasicului belgian. Astfel, un prim etaj,
adică cel mai de sus, se ocupă de perioada 18981930, urmează desfăşurarea perioadei din 1930
până în 1956 şi ultima secvenţă a vieţii face
obiectul prezentării celei de-a treia secţiuni a
muzeului.
Dacă înainte de Al Doilea Război Mondial, în
opera lui Magritte a existat un permanent duel cu
poeţii, după acest episod istoric, se va derula

Autoportret

disputa cu filosofii.
Aşa va începe corespondenţa cu Alphons de
Waelhens, primul traducător în franceză al lucrării lui
Martin Heidegger „Fiinţă şi timp” şi, totodată, un
comentator al operei lui Maurice Merleau-Ponty, cel
care a semnat lucrarea „Ochiul şi spiritul”, despre care
Magritte nota: „el pleacă de la pictură ca şi cum ar
vorbi despre o operă filosofică care se teme de tocul
şi hârtia necesară scriitorului”.
După 1960, va fi atras de Chaïm Perelman, fondator
al „noii retorici”, pentru ca după puţin timp să-l
descopere pe Michael Foucault şi al său volum
„Cuvintele şi lucrurile”, factor declanşator al unei
asidue corespondenţe între cei doi. Schimbul de idei,
cât se poate de susţinut de ambele părţi, îl va determina
pe Foucault, în 1973, să lanseze cartea „Aceasta nu
este o pipă”, cu o copertă având reproducerea picturii,
în ulei pe pânză, a similarei compoziţii devenită un
simbol magrittian.
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Bărbat cu melon

Influenţat de Paul Nougé, prieten şi om de ştiinţă,
Magritte dă picturii sale o orientare către scientism şi
mult mai materialistă decât corespondenţii săi parizieni,
aflaţi sub influenţa lui André Breton, cu toate că, în
1929, Magritte va publica în revista francezului, „La
révolution surréaliste”, un text ilustrat în care
analizează raportul strâns între text şi imagine.
Pipa aceasta a devenit blazonul operei lui, dar şi
motiv de inspiraţie pentru ciracii săi. Ar fi suficient un
simplu exemplu: pictura „Căpitanul Homer, cu cele
şapte pipe orientate în şapte direcţii”.
Continuând cu simbolurile operei lui Magritte, putem
uita oare celebra umbrelă neagră deschisă? Dar norii
albi? Sau înnouratele aripi deschise ale porumbeilor?
Înscris în cea mai înaltă treaptă a suprarealismului,
alături de Paul Delvaux sau Giorgio de Chirico, pe
care-i admira şi care-şi au locul în superbul muzeu al
celor trei etaje, maestrul va avea, dintotdeauna, o
admiraţie pentru opera lui Stéphan Mallarmé şi mai
cu seamă pentru marele său poem neterminat „Un
zar aruncat nu va desfiinţa hazardul”. Poetul va
exercita asupra pictorului acea vrajă pe care o
împrăştia asupra tinerilor strânşi la „cenaclul de marţi”,
din locuinţa sa, din Rue de Rome, unde poetul,
dispreţuit, discret şi modest, era venerat de cei care-l
socoteau, pe drept, vestitorul vremurilor noi în poezie.
Putem să nu ne gândim la poetul Alexandru
Macedonski, cel ce păstorea din jilţul salonului casei
sale „Literatorul”?
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Din acea vibrantă atmosferă, încărcată de fumul
pipelor, ale întâlnirilor din Rue de Rome, vor prinde
contur creaţiile unei generaţii de titani din care făceau
parte Jules Laforgue, Paul Valéry, Paul Claudel, André
Gide.
Spiritul însetat de absolut al acestui „Hamlet
modern” l-a cucerit şi pe Magritte prin acele versuri
cu încărcătură filosofică: „Rien/ N’aura eu lieu/ Que
le lieu”. Artistul creator al tabloului „Cuvânt” a
fructificat o idee care i-a încolţit în minte încă din 1923,
când a văzut tabloul lui De Chirico „Cântul amorului”,
operă care i-a produs o puternică stare sufletească.
Şocul estetic a fost atât de mare, încât a lăcrimat. De
aceea s-a hotărât să creeze tablouri în care se
confundă imaginea unui obiect cu o definiţie scrisă,
fără, însă, a exista o legătură logică între cele două
componente. O istorie conflictuală cuvânt-imagine, cu
rădăcini biblice, se întâlneşte încă din „Tablele Legii”.
A existat cândva o expresie care a traversat
veacurile, care suna tranşant: „Prostia unui pictor!”.
Magritte a fost un combatant pe câmpul de luptă al
unei picturi ideatice.
În multe dintre operele sale, Magritte a ilustrat
explicit codul de legi platonician, fie separat, fie
regrupând elementele constitutive: foc, grote, percepţii
ale spaţiilor închise, ca şi acele draperii pe care le-a
reluat după Vermeer şi Rembrandt, Magritte plecând
în comparaţiile sale de la legile armonice ale frumuseţii
clasice pe care le metamorfozează dibaci într-o
„nebunie a splendorii”, înlesnind, astfel, trecerea spre
„ut pictura philosophia”.

Condiţia umană

Octavian MIHALCEA

CRONICÃ

Întâlnim în cartea de
versuri a lui Adrian Suciu,
Profetul popular (Tracus
Arte, Bucureşti, 2015),
detalieri provenite din
transfigurarea unor diverse constante ale
existenţei, acolo unde poetul, în inconfundabila-i
particularitate, dă la iveală accepţiuni complexe,
savori adeseori camuflate sub forma
derizoriului. Adrian Suciu povesteşte
absolut pasionant, asigurându-ne
descinderea printre cele proprii
spectacolului
înconjurător.
Succesiunea istoriilor are darul de a
incita. Barochismul unor texte e
potenţat de amplitudinea filonului
licenţios. Impresionează eclectismul
sensurilor, împreună cu o infatigabilă
asumare a paradoxului revărsărilor
ludice. Un personaj iluzoriu, cvasiurmuzian, atrage atenţia celor dedaţi
la jocul iniţiat de poet: „Excitatorul.
Născut la muzeu. Bând singur întrun dulap,/ l-a inventat. Să compostăm
muzicanţii!,/ a strigat Acela, ca o trompetă a
extazului,/ ca alămurile întâmplării.// Trenurile trec
pe unde n-ar trebui; fiarele se hurducă!/
Mecanicii agită chipie, suflă în fluiere!/ Ei sunt
dirijorii drumurilor de fier,/ având gentuţe în care
poartă slană şi ceapă de apă./ Iar Excitatorul
construieşte o hală roz,/ ca un bufet mititel, în
mijlocul depărtării.// O să angajeze o flautistă cu
degete subţiri să spele pisoarele./ O să facă un
profit fabulos./ O să se numească halta Balabala./
/ Excitatorul. Născut la muzeu. Bând singur
într-un dulap,/ i-a inventat pe Dumnezeu, halta
Balabala şi şpriţul de vară!” Dincolo de toate
aparenţele (unele absolut verosimile) se situează
prevalenţa spiritualului. Verdictele detectabile în
poeziile lui Adrian Suciu au profunzimea mutabilă
a oglinzilor. Epidermicul poate fi relaţionat cu
inefabilul sintagmelor incantatorii. Neabătut, un
soi de aură maximalizantă veghează substanţa
din Profetul popular. Poezia numită Psalm duce
cu gândul la acel greu decelabil misterium
tremendum: „Doamne, Tu nu ştii cum e să scrii/
cu vintrele tremurând de spaima întâlnirii cu Tine!/
Să te doară dinţii de durerea fiilor tăi/ care află
că Moş Crăciun nu există! Să nu ştii/ ce să pui în
loc, să fii pregătit să mori/ pentru femeia ta, să
iubeşti flori care se ofilesc/ a doua zi.// Cu toate
acestea în mine, mă aştern în drumul/ tălpilor tale
cum m-aş întinde pe o pajişte/ neatinsă şi numai

Tu ştii, dacă mă faci una/ cu pământul, cât adevăr ai
închis în pielea/ ridicolă şi neputincioasă.// Doamne,
Tu nu ştii cum e să scrii ştiind că se va râde/ nepedepsit
de scrisorile tale şi tu să fii fericit/ pentru asta!”
Dramatismul acestor versuri vorbeşte despre
complexitatea volumului de faţă. Filtre subtile animă
desfăşurările poetice, pe fondul nedisimulatelor
primejdii sufleteşti care îndeamnă la temeinice
internalizări: „Sunt unii atât de frumoşi
încât femeile îşi pierd virginitatea/ numai
gândindu-se la ei. Alţii merg pe ape/ mai
iute decât Hristos./ Mai sunt şi nebuni
care pot să facă/ lumea mai bine decât
s-a făcut.// Să nu pleci urechea şi să nu
ridici ochii la ei!// Să nu stai decât în laţul
tău! Să suferi/ numai de bolile tale!”
Numeroase problematizări stau sub
semnul valorilor selenare. „Un înger
şiroind de miere” ar putea spune încă şi
mai multe... Concluziile vor fi mereu
zărite prin ample ceţuri hrănitoare.
Introspectarea universului feminin
conduce la inedite rezultante. Iată un
pasaj elocvent: „O femeie îl poate rescrie pe Dunezeu
cu un pix./ De-aceea nu se dăruiesc femeilor pixuri:/
tot ce ştim noi ar fi invers. Trupul s-ar duce la cer/ şi
sufletul în pământ, unde ar fi fericit/ ca un cuţit de
măcelărie căruia i se face milă.” Preeminenţa lirismului,
câteodată veritabil remediu împotriva smintelii,
depăşeşte orice altă discuţie adiacentă. Les neiges,
dar nu d’antan, sunt prezente întru specială temperanţă
şi în versurile lui Adrian Suciu: „Şi nu va fi întristare şi
zăpezile vor veni/ la vremea lor.” Solitudinea este o
reţetă ce nu se potriveşte decât unei anumite tipologii.
În zona inimii se petrec cele mai percutante săgetări.
Adesea suntem puşi în faţa anumitor formulări abisalpoetice, cu mare forţă de reverberaţie în sufletul
cititorilor: „Cine-a mângâiat obrazul mort/ ştie că nu
seamănă cu nimic la atingere. Nici cu gheaţa,/ nici cu
mătasea, nici cu nisipul.” Interiorizarea devine din ce
în ce mai fluidă, parcă pentru a atrage atenţia asupra
unui mare adevăr ocultat. Alteori, spaţiul thanatic
rezonează cu profunzimile lui Bachus. Licorile au
trasee meandrice, undeva între „sufletul morţilor” şi
„prima clipă de dragoste”. O triadă de-a dreptul
paradigmatică: „Să nu bei la masă cu frica!/ Să nu bei
la masă cu amintirile vechi!/ Să nu bei la masă cu
femeile pe care nu le-ai uitat!” Identitatea sinelui din
Profetul popular atinge diverse niveluri vibraţionale.
Poetul prescrie chiar şi un aparte gen de pranayama,
ritmând suflul problematizantelor tribulaţii existenţiale,
pe fondul conjugării elementului liric cu ascensionarea
ideatică.
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PASTILA LU’ JUPÂNU’

Pădurea era liniştită…Vântul abia dacă adia, iar
primăvara venită deja de mai bine de o lună, făcea
încet locul verii…iar plictiseala ce-l cuprindea cu
fiecare minut îl scotea pur şi simplu din minţi pe
caporal. De-abia intrase în gardă, iar cele două ore şi
jumătate care le mai avea de suportat erau sau cel
puţin păreau peste orice limită de suportabilitate. „Eşti
singur” răsună întrebarea…lăsându-l pe caporal mai
surprins decât dacă ar fi văzut o vulpe cu doi dinţi de
aur în gură…
Pentru că de fapt privea un piticuţ nu mai înalt decât
genunchiul lui, îmbrăcat în roşu şi verde şi purtând cea
mai albă pereche de ciorapi, înalţi şi ei aşa cam de un
genunchi de pitic, pe care o văzuse vreodată. Erau
pur şi simplu neverosimili de albi. „Da…sunt singur!”
reuşi într-un târziu să-şi descleşteze fălcile… „Foarte
bine!” se înveseli deodată creatura… „Înseamnă că
ne putem dezplictisi amândoi! Adică unul pe celălalt!”
Caporalul fu de acord cu ideea şi aşezându-se în
fund pe o buturugă prinse a cerceta mai atent piticul
care păşea ţanţoş dintr-o parte în alta, trăgând cu nesaţ
dintr-o pipă aproape la fel de mare ca el. Deci dacă te
plictiseşti înseamnă că nu prea ai ce face pe aici…
Corect? „Corect!” fu de acord caporalul. „Trebuie
doar să păzesc uşa depozitului de muniţii să nu intre
cineva… Atât doar!” „Muniţii?”şi apoi piticul
privindu-l atent „Ce fel de muniţii?” „Păi muniţii care
explodează!” „Cum explodează?” întrebă piticul
mângâindu-şi barba stufoasă… „Păi… sar în aer! Fac
bum!”… „Bum!” asta e foarte bine! E grozav că mam oprit să ne plictisim împreună! Cât costă?”… „Ce
să coste?” întrebă năuc caporalul, care undeva în
adâncul său începuse să se suspecteze că o luase razna
de-a binelea… „Nu… nu ai înnebunit deloc… Stai de
vorbă cu un spiriduş. Apropo eu sunt Moritz!” Caporalul
prinse mânuţa în mănuşa roşie şi o scutură cu grijă
„Gicuţu! Gică adică!”. Spiriduşul zâmbi: „Suflet de
poet!” „Deci Gică adică” am o propunere de afaceri
pentru tine. Tu îmi dai cheile de la depozitul de muniţii,
iar eu îţi alung plictiseala!” „Păi la ce-ţi trebuie cheile
de la depozit?” „Ai dreptate… Nu cheile îmi trebuie…
ci bum-bumul din depozit!” recunoscu Moritz. „Cu ce
e acolo acoperim cererea lui Moş Crăciun de artificii
pentru un cincinal de-acu încolo…” „Serios?!” Eu îţi
dau cheile, mă arestează, mă judecă, mă condamnă şi
se cheamă că mi-ai alungat plictiseala… Nici nu te
gândi!” se ridică Gicuţu de pe buturugă, trăgându-şi
tichia regulamentar sub centură. Cine a zis că vreau
să te trag pe sfoară?” întrebă furios Moritz punând
mâinile în şold. „În primul rând că nu are să te aresteze
nimeni, iar în al doilea rând înţelegerile făcute de
spiriduşi sunt magice!” „Nu vrei să te mai gândeşti?”
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„Înseamnă că ai nevoie tare de tot de ce e în depozit
de vreme ce vrei să te târguieşti! Bine! Ce oferi?”
întrebă Gicuţu aşezându-se din nou pe buturugă în timp
ce îşi aprinse o ţigară… „Păi ce ţi-ai dori? Îi întoarse
Moritz întrebarea făcând un rotocol albăstriu de fum
parfumat…” Aş vrea un Mercedes şi un apartament
în Cotroceni!” „E prea puţin opină Moritz lustruind
căuşul pipei de mâneca vestei de un verde
neverosimul…” Şi o casă de vară la Sinaia… sau de
iarnă… cum o fi… dar la Sinaia!” „Prea puţi! Veni
părerea spiriduşului subliniată de un noruleţ de fum ce
lua forma unei săgeţi cu vârful în sus… „Şi o excursie
în Hawaii” prinse Gicuţu ideea săgeţii”. „Tot e prea
puţin!” îi răspunse Moritz privind săgeata de fum ce
urca drept spre vârfurile copacilor.” „Ştiu foarte bine
ce rişti dându-mi cheile depozitului! Cere-mi mai mult!”
Gicuţu căzu pe gânduri… în ritmul acesta putea să
ceară luna de pe cer, piticuţul să zică „Da” să nu-i dea
nimic şi să fie arestat până la urmă… Trebuia să ridice
miza… Spiriduşul privi cu atenţie caporalul pe a cărui
faţă se aşternuseră semnele neîndoielnice a unui mare
zbucium interior… Trecură minute bune până când
Gicuţu îşi şterse fruntea de transpiraţie şi oftă!
„M-am gândit… uite ce vreau să-mi dai!” „Sunt numai
ochi şi urechi!” spuse Moritz lăsând un alt norişor de
fum… ”Vreau să fiu fericit!” „Aşa!” „Vreau să nu
păţesc nimic rău niciodată”. „E bine până aici!” „Şi
mai vreau să fiu admirat tot timpul aşa de fain să fiu!”
„Bine” spuse Moritz! Eşti sigur că e tot?!” „Şi aş vrea
să se termine cu armata să ajung şi eu la ai mei!”
„Bine aşa să fie!” mai spuse Moritz şi făcu nişte gesturi
complicate cu pipa, transformând norul de fum într-o
fundă gigantică ce creştea văzând cu ochii… Când îşi
reveni primul lucru care-l văzu Gicu, fu cetina de brad
de un verde la fel de neverosimil ca şi hainele lui Moritz.
Oriunde întorcea capul era cetină şi globuri de
Crăciun. „Panarama aia de pitic m-a făcut veveriţă!”
„Ca într-un banc prost!” Îi mai trecu prin cap, în timp
ce privea atent către un glob încercând să desluşească
propria imagine reflectată. Însă tot ceea ce văzu fu
un alt glob de Crăciun… Auriu… superb...
indestructibil era globul copilăriei care supravieţuise
decenii la rând împodobitului şi despotodobitului
bradului de Crăciun. Era „Magnificul”… aşa îl
numise… atât de frumos… atât de magnific…
În cameră mirosul cetinii de brad se amesteca cu
cel de portocale învelite în hârtie creaţă, în timp ce
afară iarna anului 1985 aşternea troiene albe în calea
lui Moş Crăciun… caporalul Gică era fericit, ajunsese
acasă şi nimic rău nu putea să i se întâmple foarte
mult timp de-acum încolo!
Jupânu’

(II)
(1893-1973)

Radu MOTOC
,

(continuare din numărul 192 al revistei)

În ziua de 6 iunie 1917, la
ora 5 d.a., soseşte în gara
Chişinău un tren împodobit cu
verdeaţă, steaguri tricolore şi
accente de cântece naţionale care transporta pe cei
1200 prizonieri ardeleni spre Iaşi. Onisifor Ghibu
mărturiseşte „N-am pomenit în viaţa mea un tren
care să mă fi mişcat atât de puternic, încă înainte
de a se opri”.25 Cei peste 1200 voluntari ardeleni,
conduşi de maiorul Albescu, se înşiră pe companii
care poartă steaguri cu devize ardeleneşti; Valea
Mureşului, Munţii Apuseni, Maramureşul etc.
Soţia şi copiii lui Onisifor Ghibu purtau
frumoasele costume din Sălişte, care au produs în
sufletele voluntarilor sibieni un dor nemărginit de
cei de acasă după trei ani de prizonierat. Momentul
culminant a fost când căpitanul S. Murafa, în numele
moldovenilor, le-a dat soldaţilor ardeleni un admirabil
steag tricolor spunându-le să-l împlânte, în numele
lor, pe cetatea de la Alba Iulia. Corul ardelenilor, cu
peste 100 de persoane, condus de Aurel Medrea,
intonează cele mai dragi melodii; Deşteaptă-te
Române, Pe-al nostru steag e scris unire, Vin
dorobanţii etc. În încheiere, boierul moldovean
Vladimir Herţa a oferit icoana Mântuitorului, cu
destinaţia de a fi pusă în Catedrala din Sibiu în numele
moldovenilor 26.
La 1 iulie avea să apară la Chişinău gazeta
săptămânală „Ardealul”, sub conducerea lui
Onisifor Ghibu, destinată românilor ardeleni din
Rusia. Apariţia acestei reviste a fost susţinută de
V. Stroescu, dar şi de oierii sibieni împrăştiaţi prin
ţinuturile ruseşti. Tot la iniţiativa lui O. Ghibu se
înfiinţează la Chişinău, în vara anului 1917, o
bibliotecă publică care a fost alimentată cu peste
10.000 de volume aduse de la Iaşi, care constituiau
dublete în Biblioteca Universitară. Un mare succes
îl constituie şi deschiderea la Universitatea din Odesa
a două catedre româneşti, prima de Istoria
Românilor, cu profesorul Ion Nistor, şi catedra de
Limbă şi Literatură Română cu profesorul
N. Bănescu.
Tot în această perioadă, la iniţiativa lui O. Ghibu,
au loc două cicluri de pregătire a învăţătorilor, la
Chişinău, începând cu data de 17 iunie 1917, la care
au participat câte 400 cursanţi. Cursurile au fost
deschise de preotul A. Mateevici care a recitat
vestita sa poezie Limba noastră („Limba noastră-i o
comoară/ În adâncuri înfundată,/ Un şirag de piatră
rară,/ Pe moşie revărsată.// Limba noastră-i foc ce
arde/ Într-un neam ce fără veste/ S-a trezit din foc
de moarte/ Ca viteazul din poveste”), iar la prima

lecţie de istorie, prof. Tofan a repetat celebrul discurs
introductiv al lui M. Kogălniceanu la cursul de istorie
naţională de la Academia Mihăileanu din Iaşi. Cursurile
au fost susţinute de profesori din Basarabia, Ardeal,
Bucovina şi România printre care amintim: Ştefan
Ciobanu, Popovschi, Scodihor, Tofan, Ţopa,
O. Ghibu. Cursurile din prima serie s-au încheiat la 15
august cu o manifestaţie naţională înălţătoare. Corul
învăţătorilor, condus de părintele Berezovschi, a cântat
compoziţii de G. Muzicescu, Ciprian Porumbescu şi T.
Flondor, care au impresionat până la lacrimi învăţătorii
care ascultau pentru prima dată aceste melodii. Noi
cursuri s-au ţinut în toamnă la Chişinău, Bălţi şi Soroca,
dând încă 400 de elemente pregătite pentru învăţământ.
N. Iorga afirma în Neamul românesc, la Iaşi, în 10
noiembrie 1917, referindu-se la românii basarabeni „Un
popor fără şcoală, fără carte, fără biserică naţională,
fără îndemnuri de la cei de un sânge cu dânsul, se
ridică întreg, pentru a-şi cere un drept, pe care - o
minune! - cu toată tăcerea lui resemnată, el nu l-a
părăsit niciodată”.
La 8 septembrie 1917 o tipografie cu litere latine este
adusă de O. Ghibu de la Iaşi, cu care se tipografiază o
parte din ziarele naţionale şi mai ales broşurile de
propagandă naţională scrise de Pelivan, Bogos, Toncu
şi alţii şi care paralizează într-o oarecare măsură
propaganda rusească.
După exemplul altor neamuri, ostaşii moldoveni de
pe front şi din interiorul Rusiei se organizează în comitete
sau soviete ale deputaţilor. Astfel, se constituie comitete
militare la Odesa, Tighina, Bolgrad, Sevastopol, Cherson,
Iaşi şi pe frontul românesc.27
Comitetul Executiv moldovenesc al Sovietului
deputaţilor soldaţilor şi ofiţerilor din oraşul Odesa
eliberează o dovadă, cu nr. 299 din 23 iunie 1917,
sublocotenentului Sberea Chiril prin care „este
însărcinat să adune soldaţii moldoveni, să le explice sensul
actualelor evenimente în limba lor natală, să organizeze
companii moldoveneşti şi să ceară de la comandamentul
48 listele soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni”.
Hotărârile Sfatului ofiţerilor şi soldaţilor moldoveni
din Odesa, din 25 iunie 1917, prevedeau printre altele şi
alegerea unui delegat la 200 de oameni care să constituie
Sovietul. În legătură cu lipsa învăţătorilor moldoveni, se
propune să se numească români din Ardeal, Bucovina şi
România. Ca urmare a acestor hotărâri, prin dovada
nr.310 din 26 iunie 1917, sublocotenentul Sberea Chiril
din regimentul 48 de infanterie este numit în Sovietul
Moldovenesc al soldaţilor şi ofiţerilor al ţinutului militar
Odesa. (foto 1). Acelaşi Comitet Executiv, după numai
o zi, la 27 iunie, confirmă prin documentul nr.322 alegerea
sublocotenentului Sberea Chiril ca făcând parte din
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Comisia de separare
foto 1
naţională a companiilor şi
bateriilor în unităţi
militare din garnizoana
oraşului Odesa. Se
formează
astfel
regimente moldoveneşti
combatante şi un corp de
jandarmerie rurală
naţională. La Chişinău ia
fiinţă Sfatul Central al deputaţilor soldaţilor şi ofiţerilor
moldoveni, compus din împuterniciţii de la toate
organizaţiile militare moldoveneşti. Se impune necesitatea
unui Congres al delegaţiilor moldoveni în data de 18 oct.
1917, la Chişinău.
Îl găsim şi de această dată pe Sberea Chiril din
regimentul puşcaşi nr. 23 „Moartea” ca unitate activă,
împuternicit cu adresa nr.5023 din 17 oct. 1917, să
participe, însoţit de 2 soldaţi, la acest congres militar şi
să aducă la cunoştinţă hotărârile luate. Cei peste 600 de
delegaţi din toate unităţile militare pe unde fuseseră
împrăştiaţi basarabeni, alături de alţi 300 delegaţi civili,
reprezentanţi ai partidelor, organizaţiilor şi mişcărilor
existente, erau adevăraţii reprezentanţi ai Basarabiei.
Impresionanta manifestare de ordine şi disciplină, în
sunetele famfarei militare, cu drapele tricolore, condusă
de colonelul Furtună, pătrunde în cea mai frumoasă sală
a Chişinăului - Sala Eparhială. A fost ales un prezidiu
sub preşedinţia maiorului V. Cijevschi şi a lui Gherman
Pântea, secretar fiind ales Ion Buzdugan.
Congresul votează în unanimitate bazele de viaţă
viitoare ale acestei provincii. Au luat cuvântul Ion
Inculeţ, în calitate de ajutor de comisar al guberniei
Basarabia, Pan Halippa din partea revistei „Cuvânt
Moldovenesc”, Pantelimon Erhan din partea Sovietului
Ţăranilor, Sberea Chiril din partea ostaşilor de pe frontul
românesc28, dr. Elena Alistar din partea femeilor
moldovene, Toma Jalbă din partea moldovenilor de peste
Nistru etc. Hotărârile congresului sunt decisive pentru
viitorul provinciei:
- autonomie teritorială şi politică pentru Basarabia;
- naţionalizarea armatei moldoveneşti;
- constituirea Sfatului Tării pentru administrare cu o
componenţă de 120 deputaţi, din care 70% moldoveni,
30 % alte naţionalităţi, 44 deputaţi moldoveni se vor alege
la congres, 30 vor fi aleşi de ţăranii moldoveni, 10 de la
organizaţiile şi partide şi 10 locuri pentru românii
transnistreni;
- tot pământul este proprietatea poporului şi oprirea
coloni zării;
- naţionalizarea învăţământului.
În încheierea congresului, se proclamă
AUTONOMIA BASARABIEI, în şedinţa din 22 oct.
1917, şi se alege un birou pentru organizarea Sfatului
Ţării. Preşedintele acestui birou a fost ales
sublocotenentul V. Ţanţu, iar printre membri îl găsim şi
pe Sberea Chiril 29 alături de Ion Buzdugan,
Gh. Pântea. Ulterior au fost cooptaţi în acest birou şi
N. Alexandri, Ion Pelivan, Pan Halippa, Dan
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Ciugureanu, P. Erhan, N. Codreanu şi Ion Inculeţ.
Congresul a mai stabilit, în final, ca din cei 44 deputaţi
în Sfatul Ţării, să fie aleşi 32 deputaţi militari din partea
judeţelor, iar restul de 12, din partea unităţilor militare.
Din partea judeţului Ismail este ales subofiţerul Sberea
Chiril, în data de 30 octombrie 1917, prin dovada nr.
862 semnată de Gh. Pântea. (foto 2)
Biroul de organizare a Sfatului Ţării, constatând că
totalul de 120 plus 10 deputaţi este mai puţin
reprezentativ decât un total de 150 plus 10, a lansat
imediat o circulară către
toate organizaţiile să-şi
majoreze corespunzător
foto 2
numărul reprezentanţilor.
Singurul organism care a
rămas cu acelaşi număr de
44 de deputaţi a fost
Congresul militarilor.
Aceste evenimente s-au
precipitat şi din cauza
faptului că Ucraina
adoptase şi ea deja
autonomia naţională, dar
fără să precizeze graniţele.
De fapt, Ucraina intenţiona să anexeze Basarabia.
Rezultatele congresului au pus în gardă reacţiunea din
Basarabia, dar şi guvernul din Petrograd, care ordonă
comisarului gubernial, să-i aresteze pe organizatorii
congresului, lucru care nu s-a realizat pentru că
conducerea guberniei era compusă din basarabeni.
Hotărârile congresului din oct. 1917, de la Chişinău, au
marea lor importanţă prin decizia punerii lor în practică,
lucru înlesnit prin descompunerea gradată a imperiului
rus, la sfârşitul lui octombrie 1917, şi favorizate şi prin
războiul civil început la Petrograd şi de anarhia din Rusia.
Basarabia era acum izolată de Rusia prin autonomia
Ucrainei.
Biroul de organizare a Sfatului Ţării a decis
convocarea lui pe 21 noiembrie 1917. Solemnitatea de
deschidere începe la Catedrala din Chişinău cu un serviciu
divin, oficiat de episcopul Gavril al Akermanului, în
limba română, la care asistă deputaţii Sfatului Ţării, cei
mai mulţi din ei purtând cocarde şi panglici tricolore. La
ieşire din Catedrală are loc o paradă militară a regimentului
1 de infanterie şi regimentul 1 de tunari. Sediul Sfatului
Ţării a fost fixat la Liceul de băieţi din Chişinău unde,
în paraclisul liceului, părintele Gurie ţine o slujbă şi o
cuvântare.
Prima şedinţă se deschide sub preşedinţia celui mai
bătrân deputat, N.N. Alexandri, în ovaţii şi cântând
Deşteaptă-te Române. Cei 95 deputaţi prezenţi aleg
preşedinte pe Ion Inculeţ, din considerente tactice, ca
fiind reprezentantul puterii centrale şi care indirect acorda
o recunoaştere oficială a noii instituţii şi care se bucura
de simpatia elementului străin din Basarabia. Au luat
cuvântul cei mai de seamă deputaţi: P. Halippa, P.
Erhan, E. Alistar în costum naţional, I. Pelivan,
părintele Gurie etc., în total peste 50 de vorbitori.31 De
remarcat faptul că discursurile minorităţilor erau marcate

de frica unei decizi de unire cu România şi din această
cauză solicitau federalizarea Rusiei. Singurul care este
convins că va exista o înţelegere între moldoveni, stăpânii
ţării şi celelalte minorităţi este reprezentantul comunităţi
polone, distinsul om de cultură Pomorosky.
Reprezentantul Partidului Naţional Moldovenesc, Ion
Pelivan, în cuvântarea ţinută reflectă sentimentele
moldovenilor după 100 ani de ocupaţie rusească „Este
drept, turcii luau a zecea parte din munca poporului,
dar turcul era cinstit, el ne prăda, dar nu-şi băga
cizmele murdare în sufletul nostru. Turcul ne dădea
voie să ne rugăm lui Dumnezeu în limba noastră şi
în bisericile noastre, de care el nu se atingea. Turcul
ne-a lăsat şcoala în forma în care am moştenit-o de
la bunici, cu predarea în limba natală, el nu ne forţa
să învăţăm turceşte... Ruşii ne-au pocit numele, au
schimbat denumirile de oraşe, sate şi alte lucruri
care puteau servi ca dovadă, că aici a trăit un popor
independent.” 32
După euforia de înfiinţare a Sfatului Ţării, încep
discuţiile privind crearea unui organism executiv Consiliul directorilor generali, primul guvern în frunte
cu P. Erhan şi se votează, la 2 dec. 1917, proclamarea
Republicii Democratice Moldoveneşti.
În această perioadă, Basarabia era invadată de
dezertorii de pe front care cutreierau ţara, în mare parte
înarmaţi, îndreptându-se spre casă, distrugând tot ce
găseau în cale, ferme, conace, depozite de alimente,
spărgeau beciurile gospodarilor. Soldaţii ruşi nu mai
ascultau de nimeni. Comandamentele ruseşti de pe front
au găsit în armata română un scut protector împotriva
maltratărilor conaţionalilor. Trebuie amintită acţiunea
soldaţilor bolşevici care s-au revoltat la Socola, încercând
să-l aresteze pe generalul rus şi să asasineze pe Regele
României, care au fost dezarmaţi de Armata Română şi
expediaţi cu trenul peste Nistru.
Guvernul României era şi el interesat de linişte în
spatele frontului, de siguranţa căilor ferate - părăsite de
ruşi, de asigurarea depozitelor de muniţii de pe teritoriul
Basarabiei alimentate de aliaţi şi care aprovizionau frontul
şi depozitele de alimente care au fost plătite de România.34
Ucraina rechiziţiona din Basarabia tot ce era prost păzit
în virtutea stării de război.
Singurul mijloc pentru ameliorarea situaţiei
dezastroase era de a chema trupele româneşti bine
organizate şi disciplinate, nemolipsite de bolşevism, ca
să restabilească ordinea şi să asigure aprovizionarea
regulată a armatei pentru front. Generalul Scerbacev,
şeful cartierului general rus, călcându-şi pe inimă şi
deplin conştient de tot răul ce produce această măsură
din punct de vedere politic, s-a văzut nevoit să solicite
Guvernului Român de a trimite trupele sale în Basarabia.35
Preşedintele Republicii Democratice Moldoveneşti,
datorită situaţiei scăpate de sub control, solicită în data
de 22 dec 1917, ministrului de război al României,
trimiterea în Chişinău a unui regiment de ardeleni de
urgenţă. După discuţii aprinse în Sfatul Ţării privind
necesitatea intervenţiei Armatei Române, bolşevici din
Chişinău organizează o lovitură de stat, pun mâna pe

telegrafia fără fir, pe gară, poştă şi telegraf, proclamă
stare de asediu la Chişinău, Tighina şi Bălţi.36 Situaţia se
complică prin faptul că în gara Chişinău treceau cei 1000
prizonieri ardeleni care se îndreptau spre Iaşi pentru a
se înrola în Armata Română ca voluntari. Suspectaţi de
bolşevici, tot eşalonul este făcut prizonier, prădat şi
batjocorit.37 Lucrurile se agravează şi prin faptul că sunt
arestaţi şi români din comisia internaţională pentru
aprovizionarea frontului românesc, iar Ion Pelivan este
condamnat la moarte, împreună cu N.N. Codreanu şi
N.Gr. Secară, pentru vina de a fi agitat chestiunea
Armatei Române.38 În seara zilei de 6 ianuarie, Ion
Pelivan primeşte din partea „Blocului Moldovenesc”
ordin să plece de urgenţă la Iaşi în calitate de ministru
de externe în guvern, ca să solicite intervenţia Armatei
Române pentru a salva Basarabia din mâinile bolşevicilor.
Ion Pelivan reuşeşte, cu ajutorul stareţului mânăstirii
Suruceni, să treacă Prutul, prin Liova, o altă delegaţie
de rezervă din cele 5 planificate, compusă din cei doi
prieteni Vasile Ţanţu şi Gh. Buruiană, care au plecat
pe doi cai noaptea spre Iaşi deghizaţi în uniforme
bolşevice, pe ruta Corneşti-Ungheni.
Nu a trecut decât o săptămână şi pe 13 ianuarie 1917,
ora 17, Divizia XI-a a generalului Broşteanu intra în
Chişinău, fiind întâmpinată cu entuziasm de toată suflarea
românească. Proclamaţia dată în numele Guvernului
român de generalul Prezan preciza Sfatului Ţării
„Comandamentul militar rusesc, ne-a cerut să trecem
Prutul şi îndată ce ordinea şi liniştea se vor restabili,
soldaţii români se vor întoarce la ei acasă”.39
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(V)

Ioan Gh. TOFAN

fragment din romanul Pe malul de lut al fluviului

44

- Ca David şi Goliat.
- Nu prea, Bolovane!
Goliat era o namilă, nu vreo
slăbătură ca maramoiul ăla.
Pe la ferestrele şi balcoanele blocului turn, aflat mai
aproape, ieşiseră locatarii ca la circ. Mereu i-am
invidiat pe tămâioşii1 care locuiau acolo. După
revoluţie, de câte ori se derula vreun spectacol pe
scena de lângă scările care coborau la restaurantul
Valurile Dunării, ăştia se instalau comod în
balcoane, ca la teatru, în loji, benoclându-se la
circoteca gratuită dată de primărie, în timp ce sugeau
din vreo sticlă. Nici în brişcă nu-i durea.
- De când a început să apară groapa aia în asfalt,
gropzila, după cum au botezat-o gălăţenii, li s-a tăiat
şi lor, adăugă Ionel, iritat de porecla aceea veche,
pe care o uitase.
- Dă-i naibii de uţupani2! Atunci însă ciocârlanii
din balcoane erau cu bunghiul pe mal. Noi dădeam
spectacolul. Poate că vreun flaşnetar3 forma deja
numărul de la miliţie, gata să ne dea în primire, dar
n-aveam de unde să ştim asta. Cum-necum, situaţia
trebuia rezolvată, tensiunea care plutea în aer ne
cam încremenise în spaimă. Punându-mi geana pe
şmecherii din gaşca rivală, mi-am dat seama că şi
pe unii de-ai lor îi cam treceau apele. Probabil din
cauza şipcilor noastre din care bungheau că ies
cuiele. Cei doi şefi s-au confruntat din priviri câteva
clipe. Surprinderea de pe făţălia lui Gore se schimbă
într-un rictus, care se dorea a fi un zâmbet de
întâmpinare. „Nu se poate! Tu erai, măi Teule?
He-he-he!”, hohoti el, arătându-şi rafturile
îngălbenite de ţigările fără filtru, dar să mor eu, Ioane,
dacă hlizeala aia era râsul lui adevărat!
Teu se apropie de Gore şi îi întinse mâna dreaptă.
Când o primi pe a evreului, îi făcu un semn discret
să se aplece, ca să-i poată vorbi la ureche. La
sfârşitul şuşotelilor, Gore dădu energic din cap. În
tot acest timp, Teu Chitic nu i-a dat drumul la mână.
A făcut-o abia când s-a întors spre noi şi ne-a spus:
„Gata cu cafturile, băieţi! Să-mi bag ştiftul, dacă
mă aşteptam la aşa ceva! Uite, na, cu cine mă
întâlnesc aici?! Cu un prietenar care a împărţit cu
mine celula şi bucata de pâine amară de la pripon4.
Noi doi am fost acolo mai ceva decât fraţii! Ia
zi-le, mă, Gore, cum ne-am descurcat? Spune-le
băieţilor ăstora, cu caş la gură, cum eram s-o dăm,
noi doi, cu sasu’5 într-o bună zi, când ne-au scos pe
câmp, la munca agricolă, dar ne-am răzgândit în
ultima clipă? Hai, bagă mare!” Evreul, iritat, răspunse
în silă, după ce pară cu uşurinţă un upercut trimis în
joacă de tovarăşul de puşcărie: „Aşa este! Să nu

mai dezgropăm morţii, Teule”. Apoi, de parcă s-ar fi
dezmeticit, ni se adresă ceremonios: „De mâine puteţi
veni când doriţi pe strada noastră. Vă garantez că
nimeni nu se va atinge de voi. Vă aşteptăm şi la balul
care se ţine sâmbătă la Casa de Cultură Şalom
Alehem. Băieţii mei o să se retragă acum pe la casele
lor, nu vă faceţi griji. Eu cu Teu o să fumăm pipa păcii
pe undeva, în vreo bodegă.” A mai adăugat totuşi ceva,
cu glasul schimbat, foarte autoritar, întorcându-se spre
flăcăii din gaşca lui, care îl priveau buimaci, de parcă
ar fi vrut să ne arate că ştie totuşi limbajul golănesc:
„Hai, valencia6! Uşcheală acasă!”
- Vrei să-mi spui că n-au cârâit nimic? S-au cărat
aşa, pur şi simplu?
- Îhâm! Au fost muţi ca peştii. Eu cred că le
convenea situaţia, după ce văzuseră armele noastre.
Siguri pe ei, veniseră cu mâinile în buzunare. Totuşi
unii dintre ai noştri, care se dădeau mardoi7, s-au cam
băşicat8.
- Serios? Cine anume?
- Şoni cu Puiu Chitic, dar în special cei doi hăndrălăi
aduşi de Teu, pe care nu-i cunoşteam, Albert şi Ariton.
Se umflase al dracului tărâţa în ei, zicând că manevra
aia neaşteptată era făcătură curată. Ţineau neapărat
să tăbare pe figuranţii9 de pe Chicuş. Cu greu a reuşit
Teu să-i liniştească. Ca să fie sigur că n-o să se lase
cu vreo nasulie10, ne-a pus să dăm mâna cu băieţii de
pe Chicuş, tocmai când ăştia voiau să se cărăbănească,
după cum primiseră ordin. Mai lipsea să ne pupăm în
bot cu ei, ca ruşii. Gore şi Teu au pornit-o pe mal în
amonte, spre turnul fabricii de var, dar au făcut colţul
pe uliţa Arhipelagului, trecând pe lângă curtea aia
babană care avea gardul pe amândouă străzile, unde
era o casă în formă de L, dacă nu mă înşel. Locuiau în
ea trei familii, din câte ştiu.
- O verişoară de-a lui Neluţu Zamfir stătea acolo,
îşi întrerupse Ionel prietenul.
Fane îl privi circumspect de sub sprâncenele
vultureşti, mormăind apoi:
- N-am cunoscut-o. Îmi amintesc doar de colonelul
de armată Nebunelli.
- Galaţiul a avut cândva un primar cu acelaşi nume,
librar de meserie. Cine ştie, poate era vreun urmaş.
- Care l-a îmbrăcat11, n-am auzit de el. Când a fost
primar, înainte de război?, întrebă totuşi.
- Pe la sfârşitul secolului XIX, dacă îmi amintesc
bine.
- Să-i fie ţărâna uşoară! M-am mirat că cei doi
golănoi au cotit-o pe Arhipelagului. Nu erau cârciumi
prin zona aia.
- Poate că Teu îl ducea pe Râpă, la gagica lui,
Vasilica.

- Poftim? Jarteaua12 aia neţesălată despre care
prietenul tău scrie că v-a dezvirginat într-o barcă trasă
pe malul Dunării?
- Eu nu m-am atins de Vasilica, se încruntă Ionel.
- De unde, pana mea, să ştiu? Am fost cu voi în
noaptea aia şi cumva am uitat? Ce naiba să găsească
Gore la aşa cotoarbă13? Tu n-ai fost de faţă ca să-l
vezi ce încliftat era! Ziceai că a căzut şifonierul peste
el. Dacă nu era poponar, cum mi s-a părut mie,
n-avea grijă, avea el intrare la gagici arătoase şi înţolite,
la farmazoane14, nu la opărita aia. S-au dus, unde
s-au dus, ce mai contează acum. S-a făcut pace, iar în
prima sâmbătă ne-am şi dus la balul de la Şalom.
- Am mers şi eu de câteva ori, împreună cu voi.
Într-o seară l-am văzut pe Gore cum l-a lovit pe unul
după ce s-a terminat balul. Mi-l arătase Izu, că nu-l
ştiam. Era iarnă şi purta un palton cu gulerul ridicat.
Fără nimic pe cap, lung ca o prăjină, după cum l-ai
descris, ţinea neaprinsă o ţigară în colţul gurii şi aştepta
în stradă. S-a dus întins la un mălai mare, cu spatele
cât uşa, care ieşise de la bal, şi i-a cerut politicos un
foc. După ce ăla i-a aprins ţigara cu bricheta, i-a
mulţumit şi, dintr-o dată, după ce a tras adânc un fum
în piept şi a suflat peste jar, pe neve15, i-a fript malacului,
cu stânga, o bucată la muzicuţă16. Huiduma a căzut
ca un copac tăiat cu drujba. Gore, golan cu ştaif17,
şi-a văzut apoi de drum, înconjurat de băieţii lui, de
parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu era un derbedeu
de rând, care să-şi calce adversarul în picioare. Am
aflat după aceea că rivalul era un mardeiaş din
Lozoveni18, care venise special să dea ochii cu el.
Caftangiii renumiţi aveau obiceiul ăsta, să se caute
unul pe altul, ca să vadă care-i cel mai tare din parcare.
Într-un timp, ştii că i s-a dus faima şi lui Şoni al nostru
că ar fi tare în pumni. Zicea Izu că s-ar fi dus odată
până-n Vadul Ungurilor19 să-l bată pe unul care-i tot
trimitea vorbe că-l face de comandă şi alte alea, dacă
dă de el la cotitură. Altădată, l-ar fi căutat pe Jean
Panait, zis Jean Macara, renumit pentru că nu-i sufla
nimeni în borş prin valea oraşului. Lucrau amândoi la
Navrom, unul ofiţer şi celălalt macaragiu, auziseră unul
de altul, dar nu prea se întâlneau pe aceeaşi stradă.
- Nu-i acelaşi Jean care a scos epava pasagerului
Mogoşoaia20 din Dunăre cu macaraua?
- Ba da, zevzecule! Ce-ţi zic eu se petrecea însă
prin anii ’70, ce naiba, ai uitat? Amândoi erau tineri,
fierbea sângele-n ei. Bătăile erau ca un sport pentru
ei. Dacă ocazia unei încăierări nu se ivea când doreau,
o provocau. Exact cum a făcut şi Şoni într-o zi. Auzind
că Jean ar bea cu nişte marinari la braseria de la
complexul Potcoava de Aur, s-a dus aţă acolo, împreună
cu Izu. Găsindu-l, s-a apropiat de el, spunându-i
zâmbind: „Jeane, nu te supăra, vrei să vii puţin ca
să-ţi spun o vorbuliţă la ureche?” Îl ştii pe Jean, era
slab şi deşirat, cam în genul lui Gore, doar că nu era la
fel de arătos. Şoni s-a îndepărtat apoi câţiva metri şi
l-a aşteptat acolo, în intervalul dintre mese. Când s-a
apropiat, l-a şi trosnit. Jean a căzut cât era de lung,

zicea Izu, dar s-a ridicat repede, miruindu-l şi el cu o
mistrie21 peste zotcă22. Şoni, la rândul lui, a măsurat
podeaua. După aia, cică, şi-ar fi dat mâna şi s-ar fi
apucat de băut împreună, devenind prieteni. Îşi
căpătaseră respectul reciproc şi nu mai era nimic de
demonstrat.
Tăcu, uitându-se la peruşul care moţăia pe vraful
de cărţi de pe recamier. Prietenul, rezemat de pernă,
tăcea şi el, uitându-se aiurea. Era semnalul că trebuia
să plece. Îl mai întrebă:
- Nu mi-ai spus totuşi ce i-a şoptit Teu la ureche lui
Gore? N-ai aflat? Prea îmi pare toată povestea cusută
cu aţă albă. După atâta timp cred că-i mai pui şi tu
floricele. Ţi-o aminteşti cum ai fi vrut să se întâmple,
nu cum a fost în realitate.
- Posibil, filozofule! Teu a refuzat să ne lămurească.
Îl avea poate cu ceva la mână pe evreu, aşa cum
bănuiam, că i-ar fi pus-o la pârnaie. Era de rău dacă
se dovedea că întreţinuseră amândoi relaţii
de-alea… ăă... pidosnice. Dacă erau ghiciţi, tovarăşii
îi ascundeau de urgenţă. Dar nu de asta le-ar fi păsat
lor. Nasol era dacă îi aflau pârnăiaşii. Ar fi fost vai şi
amar de târtiţa lor. Hai totuşi să ne oprim aici cu
amintirile. Mă doare gura de la atâta gargară. Sper că
mai sunt zile de trăit şi de povestit. M-am tot ţinut să
te întreb ceva, dar mă tot întrerupeai şi uitam. Ia,
spune-mi, dacă tot umbli de nebun prin oraş, căminul
Şalom Alehem mai este în picioare? Nu l-au demolat?
Note:
1
Ignoranţi (argou)
2
Fraieri (argou)
3
Denunţător (argou)
4
Închisoare (argou)
5
A da cu sasu’ - a evada (argou)
6
Valea! (argou)
7
Bătăuşi (argou)
8
A se băşica - a se enerva (argou)
9
Indivizi infatuaţi (argou)
10
Necaz, întâmplare urâtă (argou)
11
Cu înţelesul de „nu mă interesează”
12
Prostituată (argou)
13
Femeie urâtă (argou)
14
Femei elegante (argou)
15
Pe nevăzute (argou)
16
Gură (argou)
17
Maniere (argou)
18
Stradă şi mahala gălăţeană
19
Renumită mahala gălăţeană
20
Pasagerul românesc Mogoşoaia s-a scufundat pe 10
septembrie 1989, orele 08.30, la Mila Marină 79, aflată
aproape de oraşul Galaţi, în urma coliziunii cu convoiul
bulgăresc Petar Karamincev, pe timp de ceaţă. În naufragiu
au pierit aproape toţi pasageri (peste200), cât şi 9 dintre cei
10 membri ai echipajului.
21
Palmă (argou)
22
Gură (argou)

(va urma)
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TOMESCU, Ana Maria - artist decorator.
S-a născut la 17 februarie 1980, în Galaţi. A
absolvit Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”, secţia
Grafică (1998) şi Universitatea Naţională de Arte
din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi
Design, secţia ceramică-sticlă-metal, specialitatea
metal (2002). În 2004 a absolvit cursurile de
master în cadrul aceleiaşi universităţi. Expoziţii
personale: Galaţi, 2006, „Fotografie”, Galeriile de
Artă „Nicolae Mantu” şi Galeria Mon D’Art;
2007, „Piatră pentru Pavel”, Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu”; „Moment”, Muzeul de Artă
Vizuală Galaţi, Sala „Ioan Simion Mărculescu”;
„Proba”, Galeriile „Nicolae Mantu”; 2008, „Om”
(sculptură), Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”.
Prima ieşire în public a avut-o în anul 2000, când
a participat la expoziţia „Student Art”, organizată
de Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi. La această
manifestare va expune şi-n ediţiile din 2001, 2002,
2003. A mai fost prezentă cu lucrări la: Atelier
‘35, Galaţi (2003, 2006, 2007); Art expo ¾,
Bucureşti (2002); World Trade Plaza, Bucureşti
(2002); Opera, Bucureşti (2002); Căminul Artei,
Bucureşti (2003); Grupul „Aţa”, Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu”, Galaţi (2006, 2007), Galeriile
de Artă Brăila şi Galeriile „Gheorghe Petraşcu”,
Tecuci (2007). De asemenea, a participat la

Din ciclul Piatra pentru Pavel II
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Taberele de creaţie organizate la Sulina (2000), Cetate
- Calafat (2001) şi Ciric - Iaşi (2001), la ultima obţinând
premiul I pentru pictură.
Ana Maria Tomescu a debutat cu o expoziţie
personală de fotografie, prezentând lucrări apropiate
de pictură prin felul cum erau plasate obiectele în spaţiul
plastic şi prin efectele de culoare şi lumină obţinute.
Tot fotografie a expus şi la următoarele trei manifestări.
Motivele lucrărilor sunt mănuşile utilizate în diferite
activităţi ca mijloc de protecţie a mâinilor, piatra, plaja,
cochiliile de scoici, şantierul de construcţii şi spaţiile
de interior. Unele imagini au fost imprimate mecanic
pe pânză, altele au fost realizate pe hârtie fotografică.
Aceste motive au fost urmărite şi explorate în aşa fel
încât să se evite monotonia, banalitatea şi austeritatea,
ajungându-se la subtilităţi tonale de felul celor întâlnite
în pictură. Imaginile sunt uneori supradimensionate,
detaliul este pus în evidenţă cu pregnanţă, luminile şi
umbrele sunt bine dozate, volumetria obiectelor este
conturată cu rigoare geometrică. Cromatica din
lucrările Anei Maria Tomescu este în general sobră:
verzuri pământii, ocru, griuri, alburi discrete, maroniuri.
Uneori, pentru contrast, apelează la galben luminos,
roşu aprins, violet. Artista îşi colorează în aşa fel
modelele şi le ordonează înainte de-a le supune acţiunii
surselor de lumină şi obiectivului fotografic încât să
obţină efectele dorite. Motivul pietrei este urmărit în

Din ciclul Piatra pentru Pavel I

imagini fotografiate în munţi, surprinzând fragmente
de stâncă în care se observă structura geologică,
asperităţile şi netezimile, precum şi în compoziţii special
create înainte de a fi supuse obiectivului fotografic.
Unele pietre, prin forma şi volumul lor, prin felul în
care au fost alese şi poziţionate, sugerează chiar chipuri
umane, de animale, de păsări. Expresiv realizate sunt
şi acele lucrări care evocă plaja marină, cu nisip cu
reflexe argintii-aurii, în care lumina soarelui de vară
s-a topit în elementele care populează spaţiul plastic.
Ciclul dedicat spaţiilor de interior, văzute ca un şantier
de reabilitare, cuprinde lucrări monumentale, având
dimensiuni cuprinse între 2-3 m. Ele sunt imprimate
pe pânză şi conţin elemente de arhitectură (intrânduri
dreptunghiulare, coloane cu capiteluri, arcuri în plin
cintru, fragmente de decoraţie, plafoane), alături de
banalele şi nelipsitele ustensile necesare zugravului:
scara, schela, bidoane de vopsea, pensule, cancioc etc.
În lucrările de sculptură, plăsmuirile înscrise în spaţiu
reprezintă forme antropomorfe şi fitomorfe dintre cele
mai variate. Imaginile ei coboară parcă din arhitectura
noastră populară, din ornamentica stâlpilor de pridvor,
din motivele cu care ţăranii şi-au împodobit faţadele
Compoziţie II (Ciclul Om)

caselor, porţile, gardurile. Altele amintesc de geometria
unor obiecte folosite în industria casnică. În viziunea
artistei, totul se încarcă de noi semnificaţii, elementele
constitutive, deşi foarte asemănătoare, permit asociaţii,
disocieri, analogii, reflecţii asupra universului în care
ne mişcăm. Ideatic, sculptura Anei Tomescu evocă
fragilitatea fiinţei umane, diversitatea lumii materiale,
motivul veşnic al cuplului, solidaritatea omenească.
Printr-o serie de forme cu valoare simbolică, ea
exprimă aspiraţia omului spre perfecţiune, relaţiile
interumane care se creează în cadrul unei comunităţi,
ritmul, pulsaţia vieţii. Geometrizarea, linia suplă, caldă
şi melodioasă a construcţiilor sculpturale, traforarea
în combinaţii sintetice a masei lemnoase, vibrarea unor
porţiuni nu prin dăltuire, ci prin incizii dese de fierăstrău,
echilibrul asigurat plinurilor şi golurilor, prezenţa
simetriilor şi asimetriilor, valenţele decorative, dialogul
dinamic între forme ca şi cel al ansamblului cu spaţiul,
forţa imaginativă sunt calităţi care dau expresivitate
lucrărilor artistei. La rândul lor, sculpturile din metal
Şantier

sunt reprezentări ale unor structuri vegetale, transpuse
cu sensibilitate. Tabla neagră dobândeşte, printr-o
prelucrare şi tratare personală, patina şi reflexele
alamei. Apropiindu-se cu înţelegere de materialele
modelate, folosindu-le cu ingeniozitate calităţile şi
defectele, Ana Tomescu îşi probează convingător
talentul şi hărnicia, substanţa potenţialului său creativ,
capacitatea de a oferi iubitorilor de artă lucrări a căror
contemplare să le provoace momente de adevărată
înălţare spirituală şi mari satisfacţii estetice.
Bibl.: Corneliu Stoica, Întâlniri confortante,
Editura Sinteze, Galaţi, 2007; Corneliu Stoica,
Interferenţe, Editura Sinteze, Galaţi, 2009; Valentin
Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol.
II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă,
Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din
Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011;
Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici
gălăţeni, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013.
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O expoziţie consacrată artiştilor plecaţi la Domnul
Constituind cadrul în care a fost lansată cartea
cu acelaşi titlu a subsemnatului, apărută recent la
Editura „Axis Libri” a Bibliotecii „V. A. Urechia”,
expoziţia de pictură şi sculptură „Destine artistice”,
deschisă în Sala „Ioan Simion Mărculescu” a
Muzeului de Artă Vizuală, reuneşte pe simeze
lucrări ale membrilor şi colaboratorilor Filialei
Galaţi a Uniunii Artiştilor Plastici care au activat
în perioada 1951-2017 şi care nu mai sunt în viaţă,
adică tocmai acei plasticieni incluşi în această
lucrare de sinteză ce le-a fost consacrată. Ei sunt:
Nicolae Mantu (1871-1957), Dorothea (Lola)
Schmierer-Roth (1893-1981), Sorin Manolescu
(1895-1981), Mihail Gavrilov (1899-1968), Elena
Hanagic (1907-1970), Gheorghe Naum (19071968), Gheorghe Levcovici (1909-1984), Vasile
Vedeş (1915-1998), Mihai Dăscălescu (19171999), Nicolae Spirescu (1921-2009), Emilia
Dumitrescu (1921-2005), Marcel Grosu (19291996), Emilia Iacob (1929-1996), Vasile Onuţ
(1932-1994), Doina Ştefănescu (1933-1994),
Constantin Dimofte (1934-1999), Silviu Catargiu
(1939-2016), Ioan Simion Mărculescu (19432001), Gheorghe Suciu (1943-2016), Paraschiva

Vasile Vedeş, Nicolae Mantu

(Paşa) Smirnov (1946-2010), Aurel Manole (19532015) şi Sergiu Dumitrescu (1954-2016).
Curatorul manifestării, pictorul-muzeograf
Gheorghe Miron, a selecţionat din patrimoniul muzeului,
dar şi din două colecţii private, lucrări care să ilustreze
activitatea creatoare a acestora, contribuţia lor la
înfiinţarea, consolidarea şi dezvoltarea filialei locale,
promovarea unei arte în deplină consonanţă cu
orientările şi tendinţele din arta contemporană
românească şi internaţională. Având ca punct de
plecare expoziţiile colective succesive organizate
începând din 1948, care au condus la întemeierea în
1951 a Cenaclului Artiştilor Plastici din Galaţi, nucleul
din care s-a dezvoltat actuala filială (nume dobândit în
1968), mişcarea plastică gălăţeană a parcurs un drum
de 70 de ani, atingând cote valorice însemnate şi
impunându-se pe plan naţional. Toţi cei 22 de artişti
prezenţi cu lucrări pe simeze au contribuit, fiecare în
felul său, la întreţinerea unei atmosfere creatoare
efervescente şi la promovarea unei arte strâns legată
de meleagurile dunărene şi de viaţa oamenilor din acest
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Lola Roth, Autoportret (MAVG)

colţ binecuvântat de ţară. Aproape toţi au expus nu
numai pe plan local, regional, interjudeţean, naţional,
ci şi în străinătate, în Italia, Franţa, Germania, Austria,
Ungaria, Republica Moldova, Polonia, SUA etc.
Ca genuri ale picturii, tablourile din expoziţie
reprezintă peisaje, portrete, compoziţii cu mai multe
personaje şi naturi statice. Cele din prima categorie
sunt predominante. Nicolae Mantu, cunoscut ca unul
dintre cei mai mari pictori animalieri, a ales cadrul unei
păduri pentru a plasa în spaţiul plastic o turmă de porci,
admirabil realizată, cu un simţ desăvârşit al echilibrului
compoziţional şi al configurării realiste („Turmă de
porci”). Aceleaşi calităţi picturale le întâlnim şi în
„Sitari”, rezultat al pasiunii pe care pictorul a avut-o
pentru vânătoare. Multe din lucrări surprind aspecte
din Galaţi şi Brăila, fie din zona portuară, a docurilor, a
Şantierului Naval sau privelişti stradale şi din
împrejurimi: „Furtună peste Galaţi” (Dorothea

Marcel Grosu, Portret

verde”) şi o compoziţie în care vedem o chivuţă,
însoţită de trei copii ai săi, vorbind la un telefon public
(„Spre civilizaţie”). Emilia Dumitrescu a imortalizat
într-o viziune modernă privelişti din Delta Dunării („Sat
în Deltă”, „Peisaj din Deltă”), iar Paraschiva Smirnov
a fixat pe pânză un aspect al primăverii dintr-o zonă
colinară, cu pomi ninşi de albul florilor şi un cer care
strecoară în suflet un sentiment de adâncă linişte
(„Peisaj”). Compoziţia lui Vasile Onuţ, intitulată
„Coloane”, este expresia unui penel vădit expresionist,
care foloseşte o materie picturală consistentă,
frământată şi pentru care elementul simbolic este
Vasile Onuţ, Meditaţie

Schmierer-Roth), „Şantier Naval”, „Stradă spre port”
(Nicolae Spirescu), „Docuri” (Mihail Gavrilov),
„Cartierul din valea oraşului” (Elena Hanagic),
„Peisaj”, „Duminică” (Emilia Iacob), „Peisaj în port”
(Gheorghe Naum), „Portul”, „Singur prin oraş” (Aurel
Manole), „Spre baltă” (Sorin Manolescu). Satul şi
peisajul rural constituie motive ale tablourilor „Fântâna”
(Mihai Dăscălescu), „Peisaj din Comorofca”
(Gheoghe Naum) „Vatră la Tarcău” (Gheorghe
Levcovici) şi „Căpiţe” (Gheorghe Suciu). Mihai
Dăscălescu este prezent şi printr-un tablou care
înfăţişează un episod din viaţa pescarilor („Punct
pescăresc”), o superbă natură statică („Flori cu vas
Gheorghe Naum, Peisaj în port
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luminozitatea şi patina icoanelor pe lemn. Chipul
protagonistei este de o puritate clasică rar întâlnită.
Pe Ioan Simion Mărculescu nu l-a interesat atât
expresia fizionomică a personajului, cât mai ales
gestica, atitudinea, trăirile lui, concentrarea şi
contopirea totală a persoanei cu instrumentul utilizat.
Lucrările de sculptură aparţin plasticienilor Vasile
Vedeş, Constantin Dimofte, Marcel Grosu, Vasile Onuţ,
Silviu Catargiu şi Sergiu Dumitrescu. Primul este
autorul unui reuşit portret al pictorului Nicolae Mantu,
surprins la vârsta senectuţii, pe chipul căruia se citeşte
seninătatea, liniştea sufletească şi mulţumirea că nu a
trecut oricum prin viaţă, a lăsat o operă care înfruntă
timpul. Compoziţia în metal a lui Constantin Dimofte,
„Înaripare”, este un simbol al ascensiunii, al zborului

Sergiu Dumitrescu, Trecerea (MAVG)

Nicolae Spirescu, Strada spre port, Galaţi

predominant. Tot pe bază de simbol sunt construite şi
tablourile semnate de Constantin Dimofte („ReverieÎmpliniri”) şi Ioan Simion Mărculescu („Arcade”,
„Nocturnă”), acesta din urmă folosind o tuşă largă,
gestualistă şi o coloristică intensă.
Genul portretului este ilustrat în expoziţie de cele
două „Autoportrete” ale pictorilor Nicolae Mantu,
datând din 1914, şi Dorothea Schmierer-Roth, diferit
realizate stilistic, ale căror chipuri exprimă nobleţe,
vitalitate şi demnitate, de „Macedoneanca” lui
Gheorghe Naum, de tabloul Doinei Ştefănescu, intitulat
simplu „Portret”, în care este ipostaziat istoricul Dan
Basarab Nanu la o vârstă tânără, şi de „Bateristul”
lui Simion Mărculescu. Gheorghe Naum, peste
pigmentul aşezat pe suport, preparat cu clei de cireş,
a aplicat un goldlac, astfel că imaginea a dobândit
Mihai Dascalescu, Punct pescăresc

în libertate, iar „Studenta” lui Marcel Grosu şi
personajul feminin din „Compoziţia” lui Silviu Catargiu
se disting prin puritatea formelor şi volumelor, ca şi
prin linia elegantă a modelajului. „Meditaţia” lui Vasile
Onuţ, cioplită în lemn de nuc, dezvoltă pe verticală un
personaj viguros, având în partea superioară o
terminaţie a braţelor ce aminteşte de furca
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Nicolae Mantu, Turma de porci

moldovenească de tors, motiv des întâlnit în lucrările
sale de sculptură şi pictură. „Trecerea” lui Sergiu
Dumitrescu aminteşte într-un fel, prin forma ei, de
lucrarea lui de artă monumentală din Parcul „Cloşca”,
„Ieşirea în lumină”, executată în Tabăra de sculptură
în metal, ediţia din 1997, fiind o aluzie la condiţia
Paşa Smirnov, Compoziţie (MAVG)

pământeană a existenţei omului.
Manifestare artistică importantă pentru viaţa
culturală a Galaţiului, expoziţia „Destine artistice” este
un pios omagiu adus membrilor şi colaboratorilor
Filialei Galaţi a UAPR care nu mai sunt în viaţă şi în
acelaşi timp o invitaţie adresată locuitorilor municipiului
nostru de a le cunoaşte opera, de a o aprecia şi de a le
cinsti memoria aşa cum se cuvine.
Emilia Iacob, Peisaj (MAVG)

(continuare din pag. 34)
8. Predaţi în Anglia dans popular românesc?
Cum este el perceput de englezi?
Da, am predat dansuri româneşti în Anglia pentru
dansatori amatori din când în când de la sfârşitul anilor
1980, deşi nu atât de des acum. Dansatorilor populari
englezi le place să danseze „dansurile româneşti”, deşi
rareori înţeleg subtilităţile ritmurilor şi modalităţile de
dans. În general, ei se bucură de dansuri mai lente,
deoarece acestea sunt mai aproape de modul de dans
englezesc, dar, din păcate, există puţine dansuri lente
româneşti! Există o comunitate de dansatori populari
care sunt cunoscuţi cu numele de „dansatori balcanici”,
care dansează doar dansuri în linii şi cercuri. Ei
interpretează dansurile din percepţia lor de englezi, deci,
în general, sunt mai puţin precişi în privinţa ritmurilor
şi iau acea claritate caracteristică dansului românesc,
iar majoritatea nu sunt atât de interesaţi de detaliile
etnografiei.
Dansatorii englezi care au dansat coregrafii cu noi
în grupul românesc de la Londra s-au bucurat de
energia şi provocarea de a face dansul românesc, dar
uneori a fost greu de înţeles perspectiva culturală
românească, cum ar fi atunci când interpretezi cu multă
energie şi nu prin controlul baletic.
9. După cunoştinţele dumneavoastră, în spaţiul
european aţi mai avut ocazia să întâlniţi o atât de
mare varietate de ritmuri şi mişcări ca în jocul
popular românesc?
Fiecare regiune şi ţară are propriile sale concepte
de dans specifice. În Marea Britanie, dansurile se
bazează pe figuri ample, cu puţină atenţie la mişcarea
picioarelor. În Bulgaria, Macedonia şi Albania există
numeroase ritmuri muzicale inegale, deci o mare
varietate de „ritmuri”, dar există o mică varietate în
interpretarea ritmică ca dansator şi practic nici o
utilizare a sincopării. Dansul din Bulgaria şi Turcia
utilizează mai mult mişcările corpului în interpretare
decât dansurile României sau Serbiei.
România este o ţară mare, care cuprinde multe
regiuni cu istorii foarte diferite şi cu influenţe de la
vecini foarte diferiţi, care oferă o mare varietate de
stiluri de dans. Spre deosebire de alte ţări, unui dansator
nu îi este uşor (şi adesea nu se bucură) să se alăture
dansului social din diferite regiuni! Acesta este motivul
pentru care este dificil pentru românii de la Londra să
înceapă un nou grup de dans, deoarece provin din
diferite regiuni ale României şi preferă să danseze doar
dansurile din regiunea lor.
10. Ce gânduri le transmiteţi iubitorilor jocului
popular românesc?
Continuaţi să dansaţi şi să transmiteţi cunoştinţele
voastre generaţiei următoare!
interviu realizat de Ioan Horujenco
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