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Trei zile, între 12 şi 14 iunie, Şcoala de Arte Galaţi şi-a sărbătorit frumoasa vârstă de 45 de ani. La Teatrul
Dramatic, la Teatrul Muzical sau la sediul Şcolii de pe Strada Domnească nr. 61, mai multe manifestări au dovedit că
profesorii Şcolii îşi fac datoria cu o dăruire demnă de admirat.

În prima zi, la Teatrul Muzical, a avut loc un spectacol aniversar, în deschiderea căruia a fost prezentat în
premieră un scurt film documentar realizat de către Ovidiu Bulgaru (foto 7, stânga), unul dintre cei mai vechi
profesori, şi a fost lansată şi broşura dedicată evenimentului. S-au înmânat premii speciale, printre care şi la doi
foşti directori ai Şcolii, Niţu Gavrilă (foto 2, la microfon) şi Rusalin Vlaicu (foto 7, dreapta). Fiesta a fost deschisă de
un recital al fanfarei Valurile Dunării, dirijată de Marian Boroghină. Elevii claselor de dans şi de canto au fost
indiscutabil vedetele spectacolelor, oferind momente de neuitat. Moderator al acţiunilor, directorul Centrului,
Sergiu Dumitrescu, secundat de actorul Florin Toma şi cântăreaţa Alexandra Penciu. Un moment apreciat a fost şi
microrecitalul Allegria, dirijat de Alice Niţă (foto 4). Elevii de la Şcoala de actorie au prezentat o schiţă de I.L.Caragiale,
dar momentul lor magic a fost spectacolul omagial (in memoriam Grig Dristaru), desfăşurat la sala Studio a Teatrului
Tardini, în ziua de 14. Tot în ziua de 12, un moment cu adevărat emoţionant, a fost cântecul interpretat de Minodora
Dediş, în memoria profesorului Ion Şerban şi a fiicei acestuia, fosta noastră colegă, Ana Maria (foto 8). Steriana
Frigioiu, foto 1, pagina 1, a avut şi ea un moment deosebit.

În ziua de 13 iunie au urmat artiştii plastici: vernisaje, Carmen Ţoc -expoziţie personală, dar şi una de grup, la
Sala Rondă. Un spectacol deosebit a avut la mansarda Centrului, unde a debutat şi noua formaţie de estradă a
Centrului. Seara a fost rândul iubitorilor de muzică şi dans popular să se bucure, tot la Teatrul Muzical. Pe 14 a fost
vernisajul expoziţiei de pictură a grupelor mici de la clasa de pictură: la sediul CCDJ, menţionatul spectacol omagial,
vernisajul clasei foto şi cu adevărat un exploziv spectacol de balet şi dans modern intitulat Pe aripile Dansului, la
Teatrul Muzical. Au participat şi invitaţi de la alte şcoli de arte din ţară. (a.s.)

Zile de
sărbătoare
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Vin Festivalurile!
Pentru început, în perioada 31 iulie -

4 august, Festivalul de Film
Future Movie, la a IV-a ediţie...

Printre invitaţii de
onoare, actorul Eusebiu
Ştefănescu, care va fi
preşedintele juriului la
secţiunea de competiţie. Vă
prezentăm în paginile care
urmează un interviu cu
domnia sa, interviu realizat
de către poeta , jurnalista şi
regizoarea Clara
Mărgineanu. În fotografiile
din această pagină, afişul
festivaului, coperta cărţii în
care a apărut interviul şi o
fotografie cu cei doi, la
emisiunea Mariei
Gheorghiu de la Radio
Bucureşti. De la stânga la
dreapta, Clara Mărgineanu,
E. Ştefănescu, M.
Gheorghiu.
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(Prin amabilitatea realizatoarei interviului, poeta şi regizorul
Clara Mărgineanu, preluăm un fragment consistent din acesta, în
întregime putând fi găsit în volumul „Poveşti, semnificaţii, armonii
– Un eşantion din România noastră” (Editura SemnE, 2013, volum
de interviuri în care îi mai puteţi întâlni cu gândurile, visele,
întâmplările lor, printre alţii, pe Mihai Şora, Ileana Mălăncioiu,
Aurora Cornu – cine şi-o aduce aminte din filmul lui Rohmer,
„Genunchiul lui Claire”? - , Petru Popescu, Ioana Crăciunescu,
Ioan Cărmăzan, Mircea Rusu, Nicu Alifantis, Ducu Bertzi,
Bogdan O. Popescu, Radu Pietreanu, Ovidiu Mihăilescu ş.a. -
a.g.s.)

Clara Mărgineanu: Cum vezi tu apropierea indicibilă,
puternică şi, atunci când se produce, iremediabilă între poet şi
actor?

Eusebiu Ştefănescu: Cel puţin în destinul meu legătura între
poezie şi actorie este foarte puternică. Când am început să mă
întâlnesc cu publicul care se contaminează cu poezie, am fost
foarte fericit. Eu sunt partizanul oralităţii. Am avut această
discuţie şi cu Nichita Stanescu, care la rândul lui descindea, zic

eu, din acea stirpe rară de aezi. Nu întâmplător el dicta poezie, se
cutremura de încremenirea cuvântului pe hârtie... Cum spuneam,
am avut în viaţa mea de actor, de câteva ori, mari bucurii. Acestea
mi-au răsplătit mie orice efort, orice jertfă aş fi făcut... Sigur că
uneori e praf şi pulbere viaţa noastră personală, vorba lui Nichita...
Dar toată această jertfă merită să fie trăită, suferită, pentru câteva
clipe extraordinare când intri într-o comuniune subtilă cu publicul,
când simţi că nu eşti singur, că altcineva simte la fel ca tine în acea
secundă, că oamenii pot fi la fel de emoţionaţi ca şi tine atunci
când simt acea atingere a poeziei! Se întâmplă o taină trăită
împreună. Satisfacţia e imensă, te topeşti în trăire, nici nu se
poate exprima. Când se întâmplă, parcă te conectezi la Cosmos,
la ceva esenţial...

C.M.: Care sunt datele speciale necesare unui actor pentru a
fi capabil de un asemenea transfer energetic şi emoţional ? Mulţi
oameni pot memora mii de versuri, lipsindu-le însă esenţialul
necesar pentru a transmite trăirea de care vorbeşti...

Eusebiu Ştefănescu: Eu nu ştiu ce am în plus. Dar ce mă
duce pe mine în acea stare e faptul că încerc de fiecare dată să
recreez poezia. Am avut revelaţia în legătură cu Eminescu, prin

„Doar prin poezie te poţi conecta la
Cosmos!”

Interviu

Eusebiu
Ştefănescu

Eusebiu Ştefănescu în dialog cu Clara Mărgineanu

Din iarmarocul vieţii, Eusebiu Ştefănescu păstrează doar povestea din poveste. Istoriile sale întârziate în tâlc,
amintiri trăite, visate, dăruite, devin pentru cei care le ascultă, clipe de sărbătoare.

Eusebiu Ştefănescu poartă în fiinţa sa energii narcotizate în întunericul sălii de spectacol, surâsul împăcat al dragului
de prieteni, forţa clocotitoare a seducţiei prin poezia rostită. Este, totuşi, un melancolic senin. Am avut bucuria de a mă
afla în câmpul său magnetic, alături de prieteni comuni. Am auzit oameni serioşi, credibili, în toată firea, rugându-l alintat:
Hai, Sebi, te rog, spune „Rică fante de Obor”! sau tânguindu-se: Hai, Sebi, spune-mi şi mie o poveste...!. Mai mult,
observ de peste 10 ani că la sărbătorile culturale, concentrate în final la o masă într-un restaurant, admiratorii săi i se
adresează abrupt, cunoscându-i repertoriul: Spune poezia aia cu calul!, Dar spune-o şi pe aia cu prefixul lui Dumnezeu! Iar
Sebi nu îi poate refuza şi, cu generozitatea sa de aristocrat, îşi trimite poveştile şi poemele spre inimile noastre. Uneori,
simţi că rostirile sale îţi toarnă vin în sânge.

Scriind despre Eusebiu Ştefănescu, ispita de cuvinte devine flămândă, de aceea m-am alăturat celor care cred că acest
om reprezintă o lume în sine, numită chiar Eusebiu. E singura formă în care pot reduce ce aş vrea să spun, la un singur
cuvânt.

Dialogul de faţă s-a purtat într-un loc care îi prieşte, La Universitari. Astfel, la restaurantul Casei Universitarilor,
poveştile lui Eusebiu, topite în carminul unui bitter creativ, au dat zgomotul de fond mai încet.
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Nichita. Într-o iarnă, pe 25 ianuarie, m-am întâlnit din întâmplare
cu Nichita în faţa Atheneului Român. Avea piciorul în ghips. Şi
mi-a spus: „...Am venit să pun o floare la statuia lui Mişu, pentru
că e ziua lui.” Ningea peste statuia lui Eminescu şi atunci Nichita
mi-a dat titlul spectacolului pe care eu îl pregăteam pentru ziua
lui, pe 31 martie: ,,Frunză verde de albastru “. Spectacolul urma
să se joace la Ploieşti, iar Nichita vroia să intre pe scenă... Mi-a
spus: „Am să intru şi eu în lumina voastră pe scenă, să vă zgândăr!”.
Ei, şi atunci, la statuia lui Eminescu, s-a întors şi mi-a zis: ,,Pentru
că ţi-am dat nume la spectacol, trebuie să faci cu mine câţiva paşi,
să îţi arăt unde a scris Mişu Kamadeva”. M-a dus undeva, era un
fel de scuar, iar peste gard se vedea o casă roşcată, cu prispă. Zice:
„Vezi, aici, în prispa asta, a scris Mişu Kamadeva. Ţii cu mine
Kamadeva?” Eu nu ştiam dacă ştiu atât de bine Kamadeva încât
să merg cu el în această ambiţie. Dar am ştiut-o şi am recitat-o
împreună... printr-un miracol. El spunea două versuri, eu altele
două, până am ajuns la „cu săgeata-i otrăvită, a venit ca să mă
certe” Iar eu am închis: „fiul cerului albastru şi-al iluziei deşerte”...
A fost uluitor pentru mine că am ţinut cu el poemul până la capăt,
fără să mă încurc, era ca un dicteu divin, eu nu ştiu de unde am
ştiut-o... Parcă recream versurile, rima... Dumnezeu m-a ajutat.
Apoi, Nichita m-a întrebat dacă l-am văzut în prispă pe Mişu. Şi
eu m-am întors şi l-am văzut... Adică Nichita îmi inoculase o
vedenie, cu forţa lui. Aceasta a fost a doua mea întâlnire cu Eminescu.
Prima a fost acea şedinţă de spiritism, despre care poate nici n-am
voie să vorbesc... Dar am trăit-o.

C.M.: Cum ai făcut selecţia repertoriului tău din poezia
românească, atât de amplu, atât de percutant şi răzbunător?

Eusebiu Ştefănescu: Nu am selectat prin criterii axiologice.
Este o selecţie afectivă, în sensul acelei memorii în care se aşează
ceea ce îţi place. În memoria mea s-au aşezat câteodată, instantaneu,
un vers, o imagine... La început nu am reţinut un poem în
integralitatea lui, cred că la început am reţinut poemul prin imagini,
prin viziuni... Eu reţin prin emoţie.

C.M.: Dar nu reciţi doar din Eminescu şi Nichita. Urmează
Bacovia, Barbu, Blaga... Dan Laurenţiu, Pituţ...

Eusebiu Ştefănescu: Ajungem la Cezar Ivănescu. Sorescu...
Toţi poeţii care lasă urme. Plus poeţii din literatura lumii, pe care
îi porţi în tine şi trebuie să faci cumva să se întâlnească.

C.M.: Miron Radu Paraschivescu! A devenit emblematic felul
în care tu reciţi „Rică, fante de obor” ...

Eusebiu Ştefănescu: Ha! Ha! Ha! Odată eram la un restaurant
din Ploieşti, oraşul în care mi-am petrecut poate cea mai frumoasă
parte a carierei mele... Mă aflam în compania unor autorităţi locale,
şefii poliţiei, oameni foarte puternici, care erau şi admiratori de
teatru. Am plecat la un moment dat de la masă ca să mă duc la
toaletă. Trebuia să trec printr-un salon care era ticsit de ţigani.
Printre ei era şi un fel de prieten al meu, un oarecare Berghiu, avea
şi sânge boieresc şi ţigănesc... Mă plăcea pe mine, venea la
spectacole... Ei, şi în clipa aceea era bătut, era plin de sânge. Am
intervenit în apărarea lui şi am încercat să aplanez acel conflict.
Intervenţia mea nu a fost primită cu ochi buni şi în momentul când
am intrat în toaleta restaurantului, au venit doi dintre ei, m-au
ameninţat, au scos cuţitele... Atunci femeia de serviciu, care era
tot ţigancă, îi ştia, a ridicat una din ustensilele ei către atacatorii
mei, ţipând: ,,Băăă, nemernicilor, e domnu’ Eusebiu care a spus la
Sala Sporturilor despre Rică, fante de Obor! Derbedeilor, e de-al
nostru!”... Mi se păruse că am trecut pe lângă moarte. M-am
întors în separeul meu cu poliţişti şi n-am spus nimic din ce se
întâmplase. De atunci, toţi ţiganii din Ploieşti m-au respectat. Mă
apropii cu mare emoţie de acest univers pe care ni-l propune
Miron Radu Paraschivescu. Cel mai grozav este să recit acest
poem cu lăutari...

C.M.: Ai avut şi norocul, destinul de a avea întâlniri
memorabile, de a lega prietenii fantastice cu mari scriitori... Pe
care ai ştiut să le trăieşti, să le faci să prolifereze, să le fructifici...

Eusebiu Ştefănescu: În perioada debutului meu la Timişoara,
m-am întâlnit cu Anghel Dumbrăveanu, cu Sorin Titel... Atunci şi
acolo am pus în scenă primul spectacol de poezie. A fost proba
de foc a spectacolului întâlnirea cu Aron Cotruş şi cu Ştefan Aug.
Doinaş. Au fost mulţi intelectuali la întâlnirea aceea, când eu am
susşinut ideea spectacolului de poezie. Se întâmpla în 1968.

C.M.: Sunt mai bine de 40 de ani! Iată că am aflat astfel de
când trudeşti cu bucurie, întru cauza nobilă a poeziei rostite...
Din ce poeţi ai recitat atunci?

Eusebiu Ştefănescu: Eminescu, Barbu, Bacovia, Blaga...
Începeam spectacolul cu un poem senzaţional al lui Doinaş, un
fel de definiţie a stării poetice... Uite cum era: „Se scalpează un
cântec gol, pe-un taler de-aramă, omorâtă în pântec, clipa de har,
se destramă, ard preasfinte odoare, scuipă tămâie sihastrii, rana
cerului doare, suptă de greieri albaştri... idoli copţi din nimica,
umblă şi pipăie frica...”. Dar Doinaş s-a opus. Şi ajunsesem eu,
tânăr actor care copilărisem bezmetic prin cultura lumii, să am
argumente în faţa lui Doinaş, care credea că prin patosul rostirii
se îngustează universul poetic. Spunea că un cuvânt scris are
mult mai multe conotaţii decât se pot desprinde din rostire Eu, în
genunchi, pe covor, îmi susţineam ideile, el, în picioare, mă
contrazicea... Atunci Ovidiu Cotruş m-a susţinut. I-a convins pe
toţi că e necesar ca spectacolul să aibă loc. A fost un moment de
mare tensiune între spirite.

C.M.: Eşti unul dintre partizanii greu de combătut, în ce
priveşte oralitatea poeziei...

Eusebiu Ştefănescu: Cuvântul rostit, cuvântul care bate
aerul, pătrunde mai cald în sufletul celui care îl primeşte. Şi pentru
că vorbeai de întâlnirile mele, acolo, la Timişoara, au început.
Apoi am plecat ca să mă apropii de familia mea. Dar am rămas cu
nostalgia acestui oraş care musteşte de spiritualitate... M-am
întors la Bucureşti, cu gîndul la Ploieşti. Ovidiu Cotruş m-a trimis
cu un fel de paşaport către Petrache Ţuţea. Făcuseră puşcărie
împreună. Mesajul era că trebuie să stau puţin şi sub aripa lui, să
mă apropie de partea esenţială a culturii. L-am căutat şi l-am
recunoscut. ÎI mai văzusem în 1965, la Cofetăria Albina. „M-am
împrietenit apoi cu Dan Laurenţiu, prietenie care a durat până la
moartea lui. Mă duceam la el şi la 3-4 dimineaţa dacă mă chema...
Dar el nu ştia cât e ceasul... Mă chema la ore aberante şi eu
simţeam nevoia să mă duc, ca şi când era un fel de datorie a mea...

C.M.: Probabil că ai tu un cult al prieteniei...
Eusebiu Ştefănescu: Da, am. Dar Dumnezeu a avut grijă să

îmi alimenteze acest cult. Faţă de prietenii mei care au murit, eu
am rămas dator. Şi faţă de Dan Laurenţiu, pentru că nu am fost
lângă el în ultimele clipe. El mi-a arătat mie mai multă prietenie în
timpul vieţii decât i-am arătat eu. Dar eu nu m-am putut revanşa,
pentru că el a murit. Şi faţă de Nichita... Nici nu m-am dus la
ultima lui aniversare, pe 31 martie, pentru că era atâta lume
acolo, zarvă, nebunie, încât eu m-am urcat în trenul de Ploieşti şi
am plecat. Deşi puteam să rămân. Dacă vrei să facem o ierarhie a
cultului prieteniei, Nichita îl avea deasupra tuturor, fără discuţie...
Pentru că el îşi recrea prietenii, îi înfrumuseţa, îi făcea geniali pe
toţi din jurul lui... Lua oameni simpli şi îi poleia. El nu s-ar fi
putut simţi dator, pentru că a avut grijă în timpul vieţii lui să facă
tuturor nişte daruri incomensurabile. Putea să îţi dăruiască o
monedă. Un ceas, o icoană, un tablou de o valoare uluitoare, fără
să te cunoască prea bine. Astfel s-a imortalizat prin daruri. Urme,
semne de la Nichita...

C.M.: Ai trădat vreodată în viaţă ? Vreo cauză, vreo iubire?
Eusebiu Ştefănescu: În iubiri nu am avut niciodată forţa să

rup. Poate că sunt laş. Poate că nu sunt destul de tare. Am lăsat
sentimentele să se stingă de la sine... Stau într-o relaţie, chiar dacă
nu mai e iubire, până se topeşte cu totul. Nu-mi plac rupturile
dure. Am rămas prieten toată viaţa cu fosta mea soţie, mama
băiatului meu, Ionuţ Ştefănescu. Poate e cea mai bună prietenă a
mea. Am trăit şi stingerea şi transformarea sentimentelor în
prietenie.
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Semnale . Noi aparitii,

DA
Cel de-al XIII-lea volum al colecţiei de poezie
cArtEsenţe, „Da” de Diana Marandici Mănăilă, a
fost lansat în ziua de 26 iunie pe pontonul de bon
ton Info Danube al Centrului de Informare şi
Instruire Ceronav, gazdă bună fiind doamna Doina
Munteanu, director Ceronav Galaţi. Instalaţia de
artă a fost realizată de către Tudor Şerban, iar
atmosfera muzicală a fost asigurată cu mult suflet
de către Mariana Iorga. Proiectul şi cartea au fost
prezentate de către Florina Zaharia, Sergiu
Dumitrescu şi a.g.secară.
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Albastru de Voroneţ
Istoria benzii animate se pierde în „negura veacurilor”. Parafraza la

care am apelat este de sursă junimistă şi explică într-un fel amorul la care
membrii societăţii literare apelau sub deviza „La Junimea spiritul primează!”.
Dacă ar fi să explicăm sintagma invocată iniţial, n-ar fi greu de găsit o
preistorie a benzii desenate în desenele rupestre din peşteri sau în
subteranele Romei antice din vremea când se coagula acolo, în
clandestinitate, spiritualitatea creştină. În spaţiul cultural românesc exemplul
edificator este cel al picturii bisericeşti de tip bizantin care acoperea în
întregime interiorul bisericii (pereţii pronaosului, naosului şi ai altarului,
inclusiv catapeteasma sau chiar tinda uneori. Cum bisericile româneşti,
chiar cele voievodale, erau de tip chivot, pereţii interiori se arătau insuficienţi
pentru articularea unui mesaj religios coerent şi cât mai complet. Pictorii
bisericeşti ştiau foarte bine care era gradul de alfabetizare a poporului de
credincioşi (aproape de zero) şi de aceea dictonul creştin „Ai carte, ai parte
de Dumnezeu” nu avea aplicabilitate. În consecinţă, a transforma ştiinţa de
carte în ştiinţă de imagine era singura soluţie la îndemână. Frescele exterioare
ale mănăstirilor bucovinene sunt aşadar forme avant la lettre de existenţă
a benzii desenate în spaţiul cultural românesc şi într-o măsură mult mai mică
manifestări ale artisticului.

Sintagma din titlu (albastru de Voroneţ) îşi are şi ea propria istorie
apocrifă din care vom reţine aici doar un episod. Un pictor de oarecare
notorietate, aflat în graţiile regimului comunist (Sabin Bălaşa) s-a gândit că
lipsa unei Renaşteri româneşti, sincronă cu cea din Occident, ar putea fi
suplinită printr-o neorenaştere plasată în anii ’70 ai veacului trecut. Era o
perioadă fastă pentru ţară în care fenomenul de genul protocronismului sau
neorenaşterii erau posibile, chiar încurajate de regimul politic al vremii. În
tablourile pictorului, dar mai ales în frescele din sala Paşilor Pierduţi a
Universităţii „Al.I.Cuza”din Iaşi sau din alte instituţii publice, inclusiv cele
două din holul Facultăţii de Mecanică a universităţii gălăţene, revine obsesiv
albastrul, împrumutat, ca idee, din pictura murală a Voroneţului. Tot de
acolo a împrumutat pictorul şi aspectul static al figurilor umane, expresia
privirii, chiar modul de a da perspectivă imaginilor cu mesaj politic dar şi
artistic. Totul a fost gândit ca parte a unui demers de construcţie a
controversatului concept de neorenaştere românească într-un interval
temporal neadecvat. Până la urmă, toate acestea sunt parte a unei mitologii
cu iz politic, timpul va cerne valoarea de impostură, iar lucrurile vor intra pe
făgaşul lor normal.

Banda desenată, în dimensiunea ei dinamică, e parte integrantă din
istoria presei: din momentul în care tiparul a fost dublat de imagine, evident
desenată, banda şi-a creat deja un loc în conştiinţa publicului. S-a mers pe
strategia de promovare a romanului foileton, adică pe fragmentarea textului
în unităţi distincte, oarecum autonome, în sensul că puteau fi citite fără să
aibă continuitate de lectură cu ceea ce s-a narat anterior şi nu reclama
continuitatea decât atunci lectorul credea util un astfel de demers. Jurnalismul
de altădată miza pe nivelul scăzut de instrucţie al potenţialilor cititori şi de
aceea se pliau pe capacitatea acestora de a recepta un mesaj minimal, ambalat
într-un text fără dificultăţi de decodare. Presa populară din secolul
al VIX-lea şi cea tabloidă din cel de-al XX-lea au dus la extrem această
capacitate a textului de a comunica un mesaj accesibil pentru un public tot
mai larg. Cinematograful, intrat impetuos în peisajul media, a generat un
fenomen de masă, accentuat odată cu apariţia televiziunii: cultura textului
scris a fost irelevant de cultura imaginii. Tot cinematograful a împrumutat
benzi desenate succesiunea imaginilor, în maniera apropiată peliculei, în
consecinţă banda a devenit tot mai focalizată pe imagine, textul explicativ
suferind reduceri semnificative. Pe acest fond al diluţiei interesului pentru
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cuvântul scris, banda desenată şi-a avut epoca ei de glorie: desenatori
celebri, publicaţii de mare tiraj, personaje universalizate.

Desenul animat, un hibrid între cinematografia clasică şi banda
desenată, a profitat din plin de această preparaţie interioară, realizată de
cele două. Mişcarea de pe peliculă şi desenul simplificat la maximum din
bandă au fuzionat şi s-a obţinut astfel un gen destinat pe care nu doar
istoria cinematografiei ci şi cea a mentalităţilor l-au reţinut ca formă de
manifestare a artisticului în zone nonliterale. Fără a fi foarte convinşi de
ipoteza lansată, banda desenată ţine de-acum de istorie, noile tehnologii
informatice surclasând-o prin aport major de tehnică, regăsibilă pe piaţă la
preţuri accesibile şi utilizată intens de internauţii de azi. Tot mai rar apare pe
piaţa media câte un nou desen animat, iar banda desenată şi mai rar, cauzele
nefiind greu de găsit. Nu e neapărat un efect al progresului, ci mai degrabă
ţine de schimbările inerente de la nivelul mentalităţilor.

Printre realităţile dispărute există unele cu potenţial de resuscitare:
banda desenată e una dintre acestea, tocmai pentru că simplitatea formelor
transpuse pe hârtie le face utilizabile oricând în forme uşor adaptate la ceea

ce e „orizontul de aşteptare”contemporan. Recursul la formele primare de
manifestare a artisticităţii grafice este un fenomen regăsibil în variate forme,
fenomenul grafitti nu e altceva decât o prelungire în timp a interesului
pentru figurativul neconvenţional. Numai că acesta este perceput ca o
contracultură, pe când banda desenată ţine mai degrabă de subcultură,
adică o secvenţă a culturii majore, recunoscută ca atare, istoricizată şi
intrată definitiv în mentalitatea publică. Asocierile, la care am şi  recurs, nu
sunt deloc întâmplătoare, în definitiv domeniul artisticului se caracterizează
tocmai prin astfel de graniţe labile şi glisabile dinspre un domeniu spre
altele. Situată la graniţa anticului cu nonartisticul, banda desenată are încă
o remarcabilă capacitate de a se adapta la această precaritate conceptuală
şi de aceea nu preconizăm intrarea ei definitivă în cartea istoriei.

7

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

http://www.pdffactory.com
Administrator
Rectangle




8

Ka
ti
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nu
BD-urile şi lumea stând în cap
Exact în perioada în care reflectam serios  să  trec uşurel peste tema propusă
în această lună, dintr-o  grămadă de motive absolute subiective, un tânăr
plastician gălăţean, Tudor Şerban, mărturisea  pe un post local de televiziune
cum a ales el banda desenată drept subiect pentru lucrarea sa de doctorat.
Coincidenţă sau nu, tot atunci fiica mea îmi povestea ce minuni se petrec la
Bucureşti pe strada Verona, declarată ”street delivery” şi cum una dintre
preocupările de acolo este…banda desenată. Şi tot la mijlocul lunii iunie am
fost anunţată pe internet că, la Iaşi, are loc Festivalul Internaţional al
Educaţiei care oferă tinerilor, printre altele, Zilele benzilor desenate, de trei ori
câte 24 de ore cu ateliere şi prezentări cu şi despre benzile desenate, cu
vernisajul unei expoziţii de carte obiect şi ilustraţii ale studenţilor de la
specializarea Grafică a facultăţii de Arte Vizuale  şi Design. Aşa am aflat şi că
există un proiect pentru deschiderea unui muzeu al benzilor desenate în
capitală, iar copiii vor beneficia de ediţii speciale cu benzi desenate ale
operelor unor  clasici, cum ar fi Ion Creangă şi I.L. Caragiale. Iar ca tabloul să
fie complet, la finalul lunii se anunţa, la Bucureşti, invitaţia ca autorii de
bandă desenată să participe la ComicsFest.
Gata! Eram înconjurată. O adevărată conspiraţie se montase în jurul meu
oferindu-mi semne clare ale interesului actual pentru benzile desenate,
domeniu pe care eu nu l-am prea luat în serios. Ba, mi-am şi amintit cum am
privit prima carte de acest gen care mi-a căzut în mână, un roman considerat
”vedetă” editorială, desenat în întregime de autoarea lui. Un moft, destinat
celor prea leneşi pentru a se apuca serios de lectură, mi-am zis. Asta nu m-a
împiedicat să îl citesc până la capăt, ba chiar să realizez că firul epic, dublat de
familiarizarea cu personajele stilizate, m-a captivat în cele din urmă. Eu, care
pusesem déjà ştampila americanisului facil şi desuet pe această formă de
manifestare grafică, am făcut un pas înapoi şi mi-am propus să reflectez
asupra problemei.
Ce om serios, cu mintea acasă şi trecut printr-o şcoală, se poate apuca să
povestească o întâmplare, desenând personaje amuzant caricaturale? Şi, dacă
el s-ar distra în felul acesta, cine şi-ar pierde timpul pentru a urmări acţiunea şi
a se împrieteni cu persoanjele? Copiii? Da, ei sunt un public asigurat, sau mai
bine zis, erau, pentru că nenumăratele filme cu desene animate surclasează
zdrobitor domeniul static al benzilor desenate. Ca să nu mai vorbim despre
jocurile pe calculator şi lumea lor practic inepuizabilă şi în persoanje şi în
conţinut, dar şi în posibilităţi de utilizare. Pe un astfel de personaj dintr-un joc
îl poţi îmbrăca, mişca, folosi în diferite situaţii. Pif rămâne încrustat în pagina
de revistă. Cu replica grafiată corect în dreptul gurii. Şi totuşi, iarăşi m-am
întors, fiecare dintre castraveţii, băieţii, raţele sau maşinile vorbitoare dintr-o
bandă desenată nu este altceva decât  străbunicul, bunicul sau măcar fratele
mai mare al Draculaurei sau al fiţoasei Kity. Şi, dacă nu cunoaşteţi personajele
menţionate, vă trimit direct la grupa mijlocie din grădiniţă sau la clasa
pregătitoare a ciclului primar. Să vă învăţaţi minte.
Dar publicul cu preferinţe de acest gen pare să nu fie cantonat într-o anumită
grupă de vârstă. Nu s-ar apuca studenţii de la grafică să deseneze benzi
desenate şi nici artiştii plastici să lucreze în acest domeniu al artei vizuale
dacă interesul n-ar fi mai acoperitor. Ceva îmi scăpa.
Ca orice altă formă de manifestare grafică modernă şi benzile desenate au nu
doar autori şi fani, ci şi o motivaţie a existenţei şi perenităţii. Aşa că am căutat,
am citit şi am încercat să înţeleg. Bedefilii (de la BD, adică benzi desenate) de
pe site-uri şi bloguri m-au lămurit cum rezistă şi există această artă vie ce
îngemănează literatura cu grafica. Am reuşit să aflu cât este de dificil să te
învârţi într-un univers bidimensional cu tehnici atât de diverse, de la o grafică
simplă la una în manieră pictural suprarealistă, de exemplu. Sau câtă forţă
imaginativă şi capacitate plastică este necesară pentru a ţine două personaje
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în aceeaşi încăpere mai mult de două pagini dintr-o carte. O punere în scenă
aproape cinematografică, văduvită însă de posibilitatea mişcării formate din
imagini  pe care filmul le alungă una peste cealaltă în timp real, o nevoie
permanentă de umor şi mister, o capacitate arhitecturală de organizare a
spaţiului, imaginaţie, claritate a mesajului şi încă multe altele mi s-au dezvăluit
încetul cu încetul. Lumea BD-urilor este captivantă şi extrem de diversă. Am dat
peste BD-uri diferenţiate vizibil după mediul cultural în care se dezvoltă
(”bande dessinee” în zona francofonă, ”comics”-urile în cea anglo-saxonă,
”fumetto” în Italia sau ”manga” din Japonia). Mi-am amintit apoi de revistele
copilăriei, de uşurinţa cu care reţii un text atunci când acesta este însoţit de un
desen reuşit (care îl ilustrează), de nevoia aproape organică a adolescenţilor de
a desena pereţii oraşelor, de plăcerea cu care privim o caricatură  sau de
concursurile de desene pe asfalt. Toate, laolaltă, mi-au creionat un univers
vizual tentant pentru orice vârstă. Mai mult, mi-au reamintit un tainic şi mereu
fascinant tărâm al simplităţii şi fanteziei atât de necesar  pentru a contrabalansa
stereotipurile traiului zilnic.

Dar, încă mă întrebam ”de ce?”. Întrebarea
avea încorporată în ea exact aceeaşi  uimire
amuzat copilărească pe care am întâlnit-o
deseori prin muzeele de artă vizuală în faţa
unei lucrări abstracte, amalgam de forme şi
culori pe care le simţi înainte de a le dărui un
conţinut cognoscibil şi de a le da un nume
apropiat cât de cât celui de pe etichetă. De ce
rezistă şi încă mai fascinează banda desenată?
De ce se mai şi mută din ziare şi reviste în
pagini de carte? Evident, comoditatea şi lipsa
timpului pentru lectură nici nu intrau în
discuţie drept răspuns.
Atunci  mi-am adus aminte de o informaţie din
cărţile de şcoală. Prin ochi primim cele mai
multe informaţii despre lumea înconjurătoare.
Cercetătorii spun că peste 80% din amintirile
noastre sunt înregistrate prin vedere.
Imaginile, înaintea lecturii, ne populează
mintea, ne colorează existenţa, ne încântă
ochiul. Simplitatea benzii desenate se
suprapune pe mecanisul simplu al privirii în
exteriorul nostru. Şi, poate nu ştiaţi, creierul
transformă la începutul existenţei noastre,
imaginea din poziţie întoarsă în poziţie
dreaptă, lucru pentru care bebeluşii văd o
vreme lumea întoarsă cu capul în jos.
Trebuie să fie palpitant şi generator de
concluzii miraculoase să vezi totul
de-a-ndoaselea.  Însă, nu putem privi toată
viaţa noastră lumea stând în cap, aşa că după
ceva timp învăţăm unde ne sunt tălpile, le
ancorăm puternic pe pământ  şi devenim, prea
repede, adulţi.

Aici, în clipa această clipă de graţie dintre o lume întoarsă cu susul în jos şi una
obositor de corect aşezată pe verticalul convenţiilor, aici trebuie să se afle
motivaţia, absolut neştiinţifică, pentru care BD-urile au public, viitor şi
manifestări dedicate. Simplitatea cu care benzile desenate forţează imaginarul să
redevină armă în lupta cu timpul personal  este doar cauza. Daţi oricărui copil
un creion şi o hârtie şi veţi vedea efectele. Restul, e doar o poveste scrisă de
adulţi pentru ei înşişi.

Desen de
Tudor Serban
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Proiectul
„Prioritate Zero”

Mă pasionează domeniul vizual al
benzilor desenate, considerat şi a
noua artă, încă din copilărie. Am
parcurs în ultimii douăzeci de ani,
încercări mai mult sau mai puţin
eşuate asupra acestui gen. Primele
încercări au fost în şcoala generală
când am cochetat cu Anime-ul
japonez. De atunci până în prezent
am mai început două proiecte axate
pe benzi desenate „altfel”. „Eclips”
şi „Prioritate Zero” în curs.
Proiectul ‚Prioritate Zero” este
realizat după un roman scris de
Doru Tătar. Autorul m-a întâlnit
anul trecut pentru a-mi propune să
încerc schiţarea acestui proiect.
Romanul se axează pe existenţialism
şi parcurge încercarea unei colonii
de oameni din spaţiul îndepărtat
cosmic, de a recupera corpul unui
cercetător captivat de o colonie de
extratereştri. Totul se finalizează cu
recuperarea corpului uman şi
alianţa dintre rasele: uman-varian
(extraterestră).
Aceste prime patru pagini tratează
starea de inconştienţă a omului-
Ted, aflat în captivitatea varienilor
de pe planeta ’’Var’’. Lupta acestuia
dincolo de limita imposibilului - ne
arată stări prin care lumina şi abisul
se imbină cu senzaţia amintirilor şi
euforia totală a acestuia.

Acest fragment de text însoţeşte primele
patru pagini ale proiectului.
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Proiectul „Prioritate Zero”
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BENZI  DESENATE
Un exordiu...

Unii împătimiţi ai benzilor desenate spun că primele exemple de
acest fel sunt basoreliefurile din Mesopotamia, Grecia şi Egiptul
vremurilor antice. Deşi mai sunt amintite şi exemple din perioade
mai recente, cum ar fi Tapiseria de la Bayeux ce povesteşte
cucerirea Angliei de către normanzi la anul 1066 sau Tapiseriile
Jagiellone ce decorează pereţii castelului medieval Wawel
înfăţişând scene biblice, stemele Poloniei şi Lituaniei sau diverse
peisaje, un punct iniţial, ce ne face să ne gândim la o convergenţă
cu actuala a noua artă, ar putea fi manuscrisele înfrumuseţate cu
migală de călugării medievali sau ilustrarea unor capodopere,
“Istorie fiorentine” a lui Machiavelli, “Orlando furioso” de Ariosto
sau “Gerusalemme liberate” a lui Tasso.  De la inventarea tiparului
până la apariţia ilustraţiilor şi caricaturilor din ziare au mai trecut
vreo 4oo de ani, în care diverse tehnici şi stiluri au fost exersate de
artişti din cele mai diverse colţuri ale lumii.
         Aşa cum le cunoaştem azi, benzile desenate au apărut în
Statele Unite ale Americii odată cu cartea “The adventures of  Mr.
Obadiah Oldbuck”, imaginată de Rodolphe Töpffer (1799-1846),
scoasă de Wilson and Company din New York şi avându-l ca
grafician pe Timothy Crayon, un nume parcă predestinat. Prima ei
apariţie a fost în 1837, având apoi numeroase ediţii pe ambele
maluri ale Atlanticului.
         Pionieratul fiind riguros parcurs, peste aproape un secol,
benzile desenate şi-au găsit în sfârşit marea provocare în istorisirea
păţaniilor unor super-eroi. În 1930 s-a trecut chiar la faza de
industrializare a acestei arte prin naşterea lui Superman,
întruchipare a calităţilor visate de orice copil, din acel moment
revistele cu aceste desene fiind răsfoite cu înfrigurare de tineri de
pe aproape tot mapamondul, benzile desenate având un ritm de
pătrundere în varii arii geografice mai accelerat chiar decât cel al
electrificării. Curând, Art Spiegelman a câştigat Premiul Pulitzer
prin ilustrarea unor poveşti din cel de-al doilea război mondial în
care îi înfăţişa pe evrei ca pe nişte şoareci în lupta cu nişte pisici
nemiloase în rolul naziştilor, scenele fiind de un dramatism aparte.
        În anii de după război au apărut minunaţii eroi desenaţi de
Stanley Martin Lieber, cunoscut ca Stan Lee (n.1922), preşedinte
al companiei americane Marvel Comics. Printre aceste personaje
enumerăm pe evidenţiaţii Spider Man, Fantastic Four, Iron Man,
Hulk, X-Men, Daredevil. Stan Lee, care a pornit de la 16 ani pe
acest drum al unei arte încă neconsacrate, este neobosit şi astăzi la
aproape 90 de ani. Americanul a fost ajutat în efortul său creator
de Jack Kirby şi Steve Ditko, dar şi de mulţi alţi artişti.
       La noi şi în multe alte ţări europene a făcut furori celebra
revistă franceză PIF. Au încântat multe generaţii de copii benzile
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desenate cu Arthur, fantoma justiţiară, Corinne şi Jeannot, Corto
Maltese, Erik cel Roşu, Gai Luron, Geste, cavalerul Mesei Rotunde,
Totoche, Tim şi enigmele sale.
       Cele mai memorabile seriale, pentru copiii români cel puţin, au
rămas cele cu Rahan, lansat în 1969 şi Pif et Hercule, care apar
împreună din anul 1952 în revista Vaillant, devenită ulterior PIF.
Creatorul căţelului Pif şi al motanului Hercule, spaniolul Jose Cabrero
Arnal (1909-1982) a avut o viaţă extrem de aventuroasă, a luptat de
partea republicanilor în războiul civil din Spania, a fost voluntar în
armata franceză în a doua conflagraţie mondială şi internat în lagărele
naziste, pentru ca după o perioadă de sărăcie lucie să-şi găsească de
lucru la revista Vaillant, urmându-şi vocaţia de desenator, în branşa
cărora lucrase şi în ţara natală. Acelaşi Arnal l-a creat şi pe
Minitehnicus, personaj donat copiilor români cu ocazia vizitării ţării
noastre la invitaţia revistei Cutezătorii.
       Dar... strămoaşa revistei pentru pionieri este Amicul Copiilor,
apărută în 1891, iar eroul cel mai cunoscut în perioada interbelică este
Haplea. Anii de aur ai BD-ului românesc au fost bineînţeles tot anii
comunismului, când ne-au bucurat seriale ca Burebista, al lui Radu
Giorgescu şi Dorandu, Glasul trecutului, creat de Ion Hobana, Primul
zbor, pus în pagină de scenaristul Ilie Traian şi scenaristul Valentin
Tănase, al căror erou este Traian Vuia, cel care a pus bazele aviaţiei
mondiale.
         Tot în acei ani, pionierii se puteau bucura de aventurile
haiducilor, ale unor personaje istorice din timpuri mai îndepărtate sau
mai apropiate de zilele noastre, întâmplările fabuloase prin care
treceau personaje copii sau adolescenţi, diferiţi exploratori, sportivi sau
simpli elevi, cu care cititorii acestor reviste se identificau.
         Imediat după 1990, port-drapelul acestor reviste a fost Universul
Copiilor, pentru ca în ultimul timp să apară revista Rahan şi chiar
revistacomics.ro, arătându-ne că viitorul benzilor desenate va fi la fel
de spectaculos ca şi poveştile imaginate de autori.
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nu sunt Hilbert

închid ochii şi număr cine a început
cu o filă albă a terminat tot
în alb

ce iese din clopot nu mai are niciun cuvânt
lumea a uitat să se adune şi eu
am numărat un zero întreg
nu sunt Hilbert
acolo sunt mulţi care seamănă cu el

pe cineva aş împuşca
dar Dumnezeu m-a făcut şi eu nu sunt
războinic
mă îndrept pentru o linişte
cineva să-mi facă ceai şi loc

acum număr lumânarea
până mai bate
până se vor deschide
acele minţi în coji de ou

iubesc lumea pentru că nu în lume se descoperă
ce se întâmplă

pe acei doi nu i-am găsit încă
deşi am numărat destul
până la o sută
prin tranşee prin baruri şi prin pungi

eu nu-mi cos aripi
plec în rochie largă dacă nu am găsit
nu scriu pe foi şi nu ating viaţa

tot ce nu se vede înăuntru
în cuvinte nu se spune
jocul din joc nu iese
am ochii frumoşi
şi asta e de ajuns să fie închişi

nu a fost niciodată ceva să nu iasă

cu o moarte mai devreme
umbra mi te-a dat pentru că eu te-am văzut prima
ea a mers întotdeauna din urmă ca nu cumva să mă
pierd
la început te-am acceptat greu pentru că nu ştiam cu

ce să te hrănesc
te ciupeau ciorile dacă nu te luam
pe atunci erai uşor şi cald pentru mine

în fiecare dimineaţă rupeam căte o bucată de suflet
şi ţi-o dădeam din mâini
spre seară umbra creştea mare se făcea rea şi
geloasă
striga la mine că într-o zi se va termina sufletul
dar nu-mi era milă de el
tu nu mâncai altceva

îţi plăcea să trăieşti în apă sărată şi eu
ţi-am umplut un acvariu
schimbam des lacrimile în el
pentru că doar aşa dormeai liniştit şi răsuflai mai
uşor

când din mine nu a mai rămas nimic te-am dus
înapoi la mal
nu mai aveam cu ce te hrăni şi tu ai devenit greu
ai plecat fără să întorci capul şi umbra speriată în
faţa mea a tăcut

astăzi eu mor şi mâine
o să mă nasc din nou şi îmi pare rău că nu am cu
ce plânge
ziua de mâine nu se ştie când vine
fiecare are timpul său

umbra a murit până la ieşirea soarelui

Maria Frumosu
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eşti cea mai aproape depărtare

dacă te-aş întâlni nu ştiu ce ţi-aş spune
cerul e încă ocupat pentru mine
şi păsările se înmulţesc la doi

pe ecran am mai mult negru decât alb
alte culori le tai de prin reviste şi le înclei
într-un singur om sărac

eu nu cânt şi nu prea ştiu să dansez
uneori desenez capuri străine
scriu rar şi numai atunci când ziua cade
sub roţile trenului

dacă te-aş întâlni nu ştiu ce ţi-aş povesti
eşti cea mai aproape depărtare
rătăcit în staţii unde pot să te descarc de pe
linkuri
nu am unde să mă grăbesc printre dinţi îmi
rămâne curentul
electric şi oase

nemişcaţi

legăn libertatea ca pe un copil de ţâţă
nu plânge
mă prefac fără întoarcere
palmă în palmă şi între ele stăm
noi nemişcaţi

eu am obosit de gândul că nu eşti
tu ai obosit de faptul că mai sunt vie

am ieşit să nu deschid
la nimeni mă gândesc pe ascuns
la tine într-o scenă de teatru uitată la colţul
unei zile
zâmbesc oamenilor ca artistul
din stradă

îmbrac rochii subţiri de dimineaţă
soarele m-a orbit şi acum tu poţi liber
să torni în ochi aur şi limba care strigă mă
doare
numai pentru noi înţeleasă

ne certăm din cauza locului strâmt şi a rochiei
scurte
mai sus de genunchi privim împreună
nerăbdători
tu eliberat de păsări
eu educată de peşti

ne trezim într-un pat

vine des
fără s-o cheme cineva
şi fumează dezbrăcată înaintea mea

tace nu pentru că stă lângă mine
bem ceai fără zahăr şi jucăm şah
ardem fotografii: ea, eu, pe alocuri noi
la un moment nici nu mai vreau să merg
 “aşa îmi eşti frumoaso, trişezi!”

uneori plecăm sus
pe acoperişuri ascultăm visuri străine
le prindem în borcan ca pe fluturi
şi le privim pe rând până se termină ţigările

când vine dimineaţa
naiba să o ia - infinitul
ne trezim într-un pat şi aşa zi cu zi

iar pe afară
azi am văzut doar urme, pantofi
câţiva copii, picioare lungi şi mâini grăbite
copaci, pereţi şi scările

noi nu privim feţele oamenilor
să nu obosim

victima îşi alege killerul 

hoinăresc pe acoperiş
norii au întins capcane peste tot
alunec
dar se prinde numai vântul

pământul ascunde urme
şi doi ochi în drum
pe marginea oglinzilor după ploaie

uneori mi-e teamă de poemele mele
aud paşi
sau căderi de pene

cred că iar a uitat să-şi lase aripile

Maria Frumosu
(Republica Moldova)
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1. Şotron

Seara îmi şterg tălpile de resturile bitumului
şi plec printre dungile neînţelese ale scrisului
fără parfum, fără zâmbet
ca braţele mele, ca ochii tăi închişi
pe numerele încarcerate arunc pietre

paşii îmi cunosc labirintul
trupul îmi leagă cerul
luna pierde bucăţi de piele
tot mai trasă tot mai rece
este un nou alb-negru
în acest decor pământesc
cel vechi, cu un deget tăiat
se prăbuşeşte ca un bolovan
pe lacunele sale

privirea cu miros de cretă
dansează precum un clovn bolnav
dată lungă şi linişte de bitum
rebelă ca seara

2. Timpul miroase a oameni

Călcând peste cioburile timpului
paşii noştri se pierd
devenind
semne mai negre ca însăşi frica de moarte

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

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

scrumul coroanei, urmele apusului
ea, el...
cioburile timpului, balustrada nemuririi
noi...

3. Cutia de chibrituri

M-am ascuns lâng-o cutie de chibrituri
de multe ori îmi imaginez că nu eşti tu,
că e doar lumina care cade pe covor
sfâşiată precum un trup ce se zbate în visare

Tremur, izbit de amorul anarhic,
înstrăinat ca o candelă sudată
de vitraliile unui lăcaş tot mai gol

Un fragil păcat la buza oaselor,
mă-nţeapă cu-atâta vânt şi-atâta singurătate,
încât sufletu-mi pare foarte greu
de parcă atârnă de el un înger

Gândul începu să-şi dea ultima suflare,
aşezat pe mâna catranului miop
sărutându-şi ecoul strigătului de ajutor.
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Călătorie fără anotimp

Cu palmele tăcerii
culegi lacrimi de lumină
ce se sparg pe tâmpla solitară;
plăcută durere-ţi străbate fiinţa
şi, în culori stângace,
încerci fiorul să-l reţii.

Scăpând din închisoarea mentală,
tinzi spre marea schimbare;
te smulgi din filozofia necunoaşterii,
experimentezi viaţa în afara materiei
şi-n stare vibraţională,
prin acrobaţii fără plasă, te îndrepţi
spre haloul argintiu ce pulsează-n mister.

Un ţipăt de pasăre albastră
explodează în privirea orizontului,
răsfirând ploi pârguite în dureri;
în luciul mişcător descifrezi liniile vieţii,
contorsionându-se  în zboruri ce plâng,
plâng cu lacrimi de oglinzi…

În murmur metafizic, izvoare tresar,
în ape sfinţi se joacă şi stropii de lumină ard.

Lumina poeziei

Într-un unghi găsit-am gândul
Odihnind pe stoc de vise;
Freamăt aşteptându-şi rândul
De-a păşi în lumi nescrise.

Cu sfială căutându-l
Prin minutul ce-aţipise,
Într-un unghi găsit-am gândul
Odihnind pe stoc de vise.

Analitic străbătându-l,
Cu lumina ce-mi zâmbise,
L-am curtat pe loc strângându-l
Sub peniţa ce îl scrise.
Într-un unghi găsit-am gândul…

Noapte de iunie

Domnească e în floare! Pornesc tăcut, la pas,
Pe strada principală, sub teii fără glas.
Las Dunărea în urmă, spre Corso mă îndrept;
Miresmele divine îmi lunecă în piept.

Pe boltă urcă luna şi stelele răsar,
Surâd în galben teii, iar pasu-mi e mai rar.
În liniştea din umbre abandonez ce-i greu
şi libertatea clipei o sorb instantaneu.

Sunt liber ca şi vântul ce poartă către cer
Poverile nocturne, închise în mister.
Tăcerea-i sfâşiată, o viaţă-i în declin,
Sirene de-ambulanţe spre mine-n goană vin...

Copacii se-nfioară, parfumu-i mai intens,
Iar gânduri ne-nţelese, azi, capătă un sens...
Lumina se închide la Vila Mon Caprice,
Iar florile din glastră se adâncesc în vis;

Pe-aleea din grădină, plimbându-se cu rost,
Un câine alb găseşte doritul adăpost.
La Corso nu e nimeni, doar umbre sunt în prag;
În liniştea crescândă, oraşu-mi este drag!
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Călcând neauzit

Sofiştii stau pe scaune şubrede
în faţa lor cărţile se răsfoiesc singure
ei ne spun cum să ocolim legile
cum să înlocuim greaţa

cu plăcerea abstractă a cititului,
mă grăbesc, alerg, am
disperarea la mine
intenţia destinului da

fac renunţării - la ţărmul absurdului
animalul vorace dezleagă un
puzzle, cu privirea pe o rumegătoare
părăsită în junglă
e faptul serii- ceară fierbinte pe căşti
şi Dumnezeu călcând neauzit peste sufletul meu

Pe gratis

O viaţă printre lucruri
ponosite printre cuvinte
de mult tocite, printre vertebre
de versuri aruncate de-a valma
în dulapul bătrân cu uşile abia
ţinându-se în balamale - toate
urmărite de blestemul uitării
ori de vina de a se fi născut.

oboseala taie
fire electrice invizibile – cicatricea
rămâne la locul ei - un fel de

obsesia, - la răspântie
credinţe vulgare - cineva te împinge,
pe gratis, în prăpastie
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Ultimul
Reggae

O pasăre

O pasăre se zbate în inima ta
mă priveşte prin ochii tăi ca prin două
izvoare
mă îmbrăţişează cu fiecare fulg de ninsoare
mă pune să-mi sting setea cu un licăr de
stea

pasărea din inima ta e numai mirare
pasărea pe care o voi visa
pasărea în care văzduhul întreg va cânta
pasărea ce va fi ca o mare

zboară, zboară, pasăre liberă
nimeni, nimeni nu te va opri -
ar fi păcat să te închid într-o literă

şi mai mare păcat să nu-nvăţ a iubi-
te aud, te aud, pasăre neliniştită,
cum în nelinişte pururi vei fi.

De la fereastra stelei

Râde din miezul strivit, roua,
râde plânsul lumii în noapte
râd ochii iubitei de la
fereastra stelei ivită din nor
râde fata cu buze de muguri
floarea ei de viespe frânge
lumina unui instinct
căzut în păcat

vântul îşi varsă râsul tulbure
în văzduh, - mânzul abia născut
nu ştie încă să necheze cât

uraganul întâmplării râde pe mese
poezia alunecă de pe pante în valuri -
salvatorii sunt de veacuri morţi de râs.

ziua în care ne-am mutat într-o migdală

tu eşti un miting împotriva realităţii o zi de naştere
sărbătorită pe front şi intri ca printr-un zid în stresul meu
îmi ciufuleşti părul te dezbraci de ultimele peisaje până
ating înfiorat zidurile în care ţi-ai înfipt scâncetele pentru
prima oară eu vin dintr-un pământ binecuvântat sunt must
proaspăt clar ca o răfuială în stradă leagă-mă de umbra
unei vaze pentru că am o slujbă de înviere în privire iar
oamenii sunt buni poate de aceea nu a dispărut râsul din
lume acum mi-am aşezat perna bine sub cap în cameră
miroase a stele tu dormi în această linişte mi se umple
sângele de tihnă curge ca un râu uitat seara mă lipesc de
geam şi cânt cu toţi greierii dă-mi o zi să mă îngrop în
mobila veche de mahon cu un dicţionar să mă dezlipesc
de sensuri cald cum se dezlipesc afişele vechi cu vremea
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Închinarea mătăniilor

Păpuşa
nu se duce la biserică
de frica apei
izvoarele nu se închină
uşa să nu se deschidă
păpuşa mângâie sfinţii
slujba din biserică
o sloboade ochii să îi
ferească de lumina multă
pe urmă
alintă crucea
semnul ei să cearnă
cuvintele din rugăciune
aroma îngerului
o închide în altar
de mamă şi foc
pământul să nu umble
cu noaptea în cap
dis de dimineaţă
pofta de mâncare
este o rugăciune

Mătăniile în lume

Dincoace de nume zace o legendă
Faptele de carne parcă-i un blestem
Se aprinde moartea leu-şi cată turma
Îndelung adapă mortul dinspre cer

Se aprinde viaţa iar când trece turma
Unde eşti tu, Doamne, strigă un viţel
Se înnoadă o moarte ceasu-şi drege urma
Pe pământ lumina cântă un mister

Nu e foc de ziuă nu e ceas de moarte
Lupu-şi plânge soarta ochii lui din cer
Scapără mulţimea lumea iar visează
Stă aprinsă o moarte, lacrimile pier.

Singuri

ca şi cum ploaia aceasta ţi-ar curge peste faţă
şi rostul lucrurilor s-ar mişca la fel
întorci în mine carnea care mă mişcă
cum nici pământul nu are lacrimi ca să curgă
întorci ceasul limbile stau nemişcate
şi ochii îi ţii aţintiţi asupra lucrului bine făcut
te mişti de parcă întregul tău trup e
din zăpadă şi te topeşti la o privire mai atentă
mângâi clipele ropote de aplauze
se aud în întuneric
paşii tăi grei nu lasă urme în noapte
nişte copii calcă atent cu poftă de bomboane
nu cer strigă oamenii să-i asculte
pământul e mai bogat cu amândoi deopotrivă
şi soarele topeşte zăpada de la ultima ninsoare
în noi.

Rosturi

Femeile îşi spală fustele
murdare de întuneric
lumina strigă
păcate făcute de umbră
carnea semănată nu dă
producţia de grâu
cum nici soarele împărat nu este
în scândura cu pridvor
fără de ales izvor
şi vinu-l îmbată
pofta de struguri
ca să-i rărească
ceara din lumânări
se face apă
aprinsă zace izbânda
focul se trece
în spatele lumânărilor
în burta de ceară
copiii şi-au creat legende
cu împăraţi.
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Unealta  amăgitoare

Frezii diafane şi liliac cu parfum subţire
Sete de frumuseţe şi primăvara asta are
Timpul adaugă lucrurilor forme şi definire
Priveşti complexitatea lumii înconjurătoare.

Ochii tăi au răbdarea de a cerceta lumea
Perspectiva îţi arată un orizont spiritual
În tine patimile epuizate le stârneşte ea
Precum un lung spleen e plutirea pe val

Te concentrezi ades în nacela ta mintală
În lupta cu materia care e greu de supus
Poezia acum a ajuns să-ţi fie aproape vitală
De abisul fiinţei deja, demult, tu eşti sedus.

Ea se primeneşte şi este mereu în schimbare
Lucrurile simple te pot face să mori de fericire
Ţie timpul îţi apare ca o unealtă amăgitoare
Tu, subiect născut din ou, sminteală şi iubire.

Sursa  desăvârşirii

Între extreme tu oscilezi cu dificultate
Încorsetat fiind de-atâta obezitate
Pentru mulţi tu ai rămas acelaşi cui
Absolutul e uneori la îndemâna oricui
Ea are mereu pudoarea secretelor sale
Şi este în competiţia cu reguli raţionale
De-atâtea întorsături relativul e plin
Prin vene vinul îţi cântă un cânt divin
Cu mulţi anonimi universul e populat
Şi tu îţi doreşti să inspiri un aer curat
Creaţia în sine,un purgatoriu devine
Evacuând reziduuri şi multe toxine
Pe analogie percepţia se sprijină ades
Fiecare îşi doreşte să fie bine înţeles
Toate gândurile negre tu le faci ghem
Sursa desăvârşirii fiind binele suprem.

Cursa  obsesivă

Lumina şi eterul sunt chiar reperele tale
Grele sunt cuvintele pe care tu nu le spui
Visele ei sunt uneori aproape senzuale
Un şir de cifre este azi identitatea oricui.

Ochiul tău rapace, ca un animal de pradă
De tot ce este împrejur te simţi agresat
Scriitura este ca o fabuloasă corvoadă
Ai şanse mari să fii tu însuţi cu adevărat.

Viaţa ta este precum o cursă obsesivă
Cu grijă te exprimi despre oamenii mari
Precum o musculiţă pluteşti şi tu, în derivă
De singurătate te apără doar câţiva ţânţari.

Un chip de Ianus are pâinea de pe masă
Tu mărginind frumos şi energia plutirii ei
Caii bâtrâni,oriunde se opresc, sunt acasă
Noaptea se sting toate zgomotele zilei.
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Viziune

Am faţa brăzdată de cuvinte,
îmi mănâncă fruntea şi-am riduri.
Am doar cuvinte-n ochi,
le văd străluce-n subite deja-vu-uri,
ele n-au temei, ele-s de azi şi de mâine,
nu-s ştiinţe, doar te-aşteaptă s-alegi –
scântei din alt hotar…

Adun totul,
Firimituri şi aliaje.
Le îmbin şi le strâng în suport literar.
Flutură cerul,
miroase-a cerneală şi lemn.
Flutură râpa de polen solemn,
soarele zace şi plouă a cuvânt
şi m-adap din ploaie, al minţii veşmânt.

Să plouă

întunericul sapă sub pleoape cu ghearele
bastonaşelor
lasă în urmă fosfor în dâre lungi pe pata galbenă
râme sorb incantaţii mute
rod loess-ul să ducă mai departe fosilele
porului ce sorbea adevărul
să ducă mai departe fărâma din ciobul oglinzii ce
reflecta caracterul
să adune toate declinările zilelor noastre în seminţe
spre germinare -
numai să plouă

Versiuni

Pe axa orizontală
merele stau la numărătoare
în acelaşi conţinut
plat şi gol.
Cei ce rostesc adevărul
molfăie un vârf de sâmbure
şi scot perle cu vârful limbii
din cerul gurii –
versiunile mărului
induc erori,
fără cale de mijloc
niciun purgatoriu
nu se naşte în ying-yang
şi nu se-ndeamnă să-şi facă o cale.
Inima are soarta mărului,
cu ea se joacă omul ping-pong,
cu secvenţele bruiajului de future,
redate alternativ.
O versiune suprapusă -
sandwich de unghii
ce urcă să facă raţie
cu pasul vâlvoi de tornadă,
să spargă coaja de măr
cu unghia-germen
să crească viermele minciunii
lângă sămânţa adevărului,
căci “adevărul e unic -
versiunile lui induc erori”.
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Un important premiu pentru Vasile Ghica
Scriitorul Vasile Ghica a primit o însemnată distincţie literară internaţională. Astfel,
între laureaţii Premiilor literare Naji Naaman 2013 se numără şi distinsul nostru
coleg de la Tecuci. El se află între cei 54 de premiaţi, selectaţi din rândul celor 1362 de
concurenţi înscrişi în competiţie, veniţi din 56 de ţări şi care au scris în 26 de limbi şi
dialecte. S-au acordat Premii de Merit (inclusiv unei românce, Alexandra Violeta
Opriţescu), Premii de Creativitate (şi aici avem două românce, Any Drăgoianu şi
Nadia-Cella Pop), precum şi Premii de Onoare (pentru întreaga activitate), o
asemenea distincţie fiindu-i conferită şi scriitorului Vasile Ghica, prezentat ca „poet
român”. Alături de autorul nostru cu această distincţie au mai fost onorate, la prezenta
ediţie, şi alte două autoare din România, Rodica Drăghincescu şi Doina Cernica.
Primirea de către Vasile Ghica a acestui important premiu la amintitul concurs anual,
lansat în 2002, se adaugă recentei prezenţe a aceluiaşi talentat autor în antologia

„L’aforisma romeno contemporaneo”, apărută în Italia. Referindu-se la prezenţa în această antologie, colegul Victor
Cilincă anticipa premiul menţionat, subliniind: „Un şeic din Liban cu doctorat la Sorbona, mare iubitor de aforisme (...) care
organizează în ţara sa un festival internaţional dedicat aforismului, l-a nominalizat pe Vasile Ghica pentru un premiu.”
Iată şi câteva informaţii legate de activitatea literară a autorului de faţă. A  debutat în 1989 cu „Surâsuri migdalate”, carte
urmată de „Cristale de fum” (1991), „S.O.S. Iubirea!” (1995), „Recviem pentru mileniul doi” şi „Răscruce de milenii”
(amândouă în 1997), „Chef pe Titanic” (2008), „Perdafuri” (2009), „În ghearele râsului” şi „Rezervaţie gri” (ambele în 2011).
Trei dintre cărţile menţionate sunt ediţii bilingve: în română şi engleză, franceză sau turcă). Autorul a mai publicat şi micul
dicţionar enciclopedic, „Nasc şi la Tecuci oameni”. Vasile Ghica este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala
Bacău, fiind distins, între altele şi cu un important premiu acordat de această filială (pentru cartea „În ghearele râsului”).

Până când autorul va primi volumul, unde-i vor fi publicate lucrările care certifică premiul recent la concursul din lumea
arabă, să însoţim aceste rânduri cu un grupaj din aforismele sale, selectate din antologia italiană menţionată mai sus:
* Prudenţa nu a împins lumea în prăpastie. Dar nici nu a scos-o de acolo vreodată.
* Suntem o lume de analfabeţi: nimeni nu-şi citeşte corect harta destinului.
* Ca şi colesterolul, naţionalismul este de două feluri. Din care numai unul este bun.
* În zidul trecutului sunt prea multe cărămizi degradate. Iar în cel al viitorului, cam mulţi pereţi lipsă.
* În definitiv, moartea nu este decât un exil pe durată nelimitată.
* Nu-mi trebuie statuie. Mă mulţumesc cu un bust, ca să nu mă poată lovi posteritatea sub centură.
* În iubire, nu vârsta dă ora exactă.
* Râsul – un dans în jurul fricii.
* Victoria în artă este cocoţată pe munţi de renunţări.
* Încercăm escaladarea absolutului cu rucsacul ticsit de absurd.
* O femeie ocolită de bârfă nu se mai poate considera frumoasă.
* Ne-am dat jos din copaci pentru că ne frigeau stelele.
* Suntem norocoşi. Am apucat să fim contemporani cu trandafirul şi cu privighetoarea.
* Prostul are viteză, nu ţintă.
* În artă, ridurile au farmec, nu fardul.
* Scopul educaţiei este transferul de flacără.
* După căsătorie, devii ori fericit, ori filozof.
* Spre pisc nu poţi duce decât o stâncă sau o cruce.
* Marginalizaţi pe pământ, artiştii şi-au privatizat cerul.
* Adulterul - un cui bătut în sicriul marii iubiri defuncte.
* Nimeni nu are probabil o biografie mai săracă decât Dumnezeu.
* Femeia este lucrarea de licenţă a lui Dumnezeu la examenul de estetică.
* În istoria oricărei iubiri, există un balcon ca al Julietei, pe care mai târziu se întind rufe.
* Moartea seceră. Iar posteritatea treieră şi vântură.
* Şi totuşi în om există mai mulţi nuferi decât nămol.
* Oare nu cumva cerul se sprijină pe pumni noştri ridicaţi?
Deocamdată, atât. Urmăriţi-l şi citiţi-l pe Vasile Ghica, în mod sigur ne va mai oferi asemenea surprize plăcute.

Dan Plăeşu
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O carte celebră se încheie cam
aşa:
„...eu eram Floarea de munte da
când mi-am pus trandafirul în

păr cum făceau fetele din Andaluzia sau să-mi
pun unul roşu da şi cum m-a sărutat el sub zidul
maur şi m-am gândit bine la fel de bine el ca altul
şi atunci i-am cerut din ochi să mă întrebe iar da
şi atunci el m-a întrebat dacă vreau da să spun
da floarea mea de munte şi întâi mi-am petrecut
braţele pe după umeri lui da şi l-am tras în jos
spre mine să-mi simtă sânii numai parfum da şi-i
bătea inima nebuneşte şi da i-am spus da vreau.
Da.”

Este un monolog, cât se poate de interior şi de
feminin, cel al Doamnei Molly Bloom, din
„Ulysses” (Iulisiz) al lui James Joyce.
Acest monolog s-a considerat a fi „o afirmare a
principiului vital însuşi, Molly Bloom fiind o
întruchipare a forţei telurice, Geea, a pământului
care acceptă şi susţine viaţa în toate
manifestările ei, bune şi rele”, cuvântul „DA”
fiind o afirmare a acestei vieţi aşa cum o trăiesc şi
îi dau semnificaţie oamenii înşişi.

Noi nu putem şti cât de mult a putut fi influenţată
Diana Mănăilă de către Joyce şi... Molly Bloom.
Mai degrabă nu în textele din „Da”,
caracteristicile lor, deşi tributare unui vitalism sui
generis, fiind racordate fenomenului literar
contemporan.
Noi nu putem decât să constatăm, raportat la
anul debutului în volum, „Hana - carte cu
foşnete”, anul 2008, că Diana Marandici zice mult
prea rar DA poeziei.
Avem de-a face, ţinând cont de context, de o
floare rară de Dunăre. Şi nu facem aluzie doar la
fragmentul citat mai deveme ci şi la numeroasele
flori de întâlnit în volum.
Virginia Woolf scria în „Camera lui Jacob”: „N-are
niciun rost să încercăm să-i caracterizăm pe
oameni. Trebuie să fim mai subtili, să nu ne luăm
după ce spun sau ce fac ei.” Parafrazând, n-are
niciun rost să comentăm textele, aşa, pur şi
simplu.
Ci doar să ne bucurăm de frumuseţea lor, de
adevărul lor, amintindu-ne cu grijă mereu de ceea
ce spunea Adina Dabija în romanul recent lansat,
„Şaman”: cuvintele chiar modifică fiecare atom
din Univers, spre binele sau spre răul acestuia,
nemaiputând fi întoarse înapoi.

Aşadar, binele sau răul este deja făcut.
Tema centrală ar fi iubirea de oameni, sub
nenumărate aspecte, dar mai ales sub semnul

feminităţii: „aici veţi găsi cheiţele/ unor femei/ care au
ieşit din alte femei”. Aproape ar putea spune cititorul
că avem un model de păpuşă matrioşkă: găseşti Mama,
găseşti fiica, femeia îndrăgită (cine nu s-ar îndrăgosti
de Polina Semionova?), sau femeia dură, aproape
Golem, dacă nu chiar Frankenstein: „atât de mult simt/
încât din tălpile mele/ nu mai răsar cărări/ ci femei care
demolează oraşe.”

Între tandreţe şi gingăşie, pe de o parte, şi o
propovăduire a amazonicului (de la amazoane citire,
dacă nu cumva chiar de la zeiţa vânătorii!) – Tudor
Şerban a observat bine  aceasta alegând pentru
instalaţia de... poezie grenada cu maci  între universal
şi particular, Diana Marandici „ştie atât de precis/ ce
nu vrea”!
Ar fi fost interesant ca într-o carteda să nu se afle
deloc cuvântul „nu”!
Dar iată că autoarea îl foloseşte bine şi pe „nu”!
Cu seninătatea detaşării, recunoaşte: „am o aripă în
care se fac deportări/ în care se ucid cele mai frumoase
poveşti despre suferinţă”!
De altfel, textul câştigă în savoare când este
condimentat cu (ori consemnează) un elegent cinism şi
o duritate măsurată, sau poate candidă, care ne
readuce aminte că viaţa de aici este dincolo de un
anumit bine şi de un anumit rău, este viaţa unui DA
care poate fi citit, se ştie, de multe ori NU.
Deloc întâmplător, lângă poemul cu inimă, unde se zice
că i se poate atinge inima, se află alt poem care începe
chiar aşa: „Atunci când îţi scriu ies din mine câinii, ies
lupii...”
Cititorii îşi pot aminti acel noli me tangere celebru, dar
şi de faptul că la filme te poţi uita fără alte ameninţări:
„În mine rulează filme ruseşti în zilele în care mă iubeşti
şi nu mă iubeşti”...
Îmbinând frumuseţea, adevărul şi misterul, Diana
propune o vânătoare
de cuvinte şi
sensuri. Rămâne ca
vânătorii să se
bucure nu de agonia
şi sângele cuvintelor,
ci mai ales de
prezenţa lor
prietenească. Şi de
promisiunea
chihlimbarului...
apropo de ultimul
poem: „ar fi trebuit
să spui DA/ să inviţi
poezia/ în venele
noastre/ ca într-un
chihlimbar.”

Alt DA care crede în NU...

Tudor Serban - DA
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Dând Adevărului mai mult decât Frumuseţii...

Cea mai nouă carte a scriitorului Nicolae Bacalbaşa stă sub semnul unei oarecare neîncrederi
în oameni şi sub cel al luptei interioare care se dă în orice autor de carte: cât pot mărturisi din ceea
ce mi s-a întâmplat în viaţă, ce nume pot da pentru mica judecată a posterităţii (raportată la posibila
mare judecată de Apoi), cât Adevăr se poate suporta... şi de către apropiaţi?

Meditând şi asupra relaţiei dintre Adevăr şi literatură, la sfârşitul Predosloviei, hotărăşte:
„Această carte nu e literatură. Este doar un lanţ de adevăruri, mărgele înşirate pe aţa subiectivităţii”.

Jocul său de mărgele de sticlă de... seringi este necruţător. Este un alt doctor House (apropo
de serialul cu lumea medicală americană) care a văzut foarte bine strânsa legătură dintre condiţia
umană, aşa-zisul rău de care vorbea un Konrad Lorenz, ticăloşia aproape demonică, care chiar este
în legătură cu adevăratul rău şi, nu în ultimul rând, Moartea... Când ai de-a face zi de zi, noapte de
noapte cu toate acestea nu mai ai timp şi nici chef de niciun fel de dulcegării... artistice. Moartea nu
poate fi cizelată, ea doar este şi, cât este, nu are nevoie decât de adevăr, nu de literatură...

Şi aici, deloc origamic, s-ar putea filosofa asupra literaturii uşoare şi asupra artei literare, unde
un curent ar putea fi declarat anti-calofil dogmatic (spunea N.Bacalbaşa într-o convorbire că nu
vrea ca scrierea sa să fie... civilizată! Adică, mai aproape de sensul expresiei: îmblânzită!). Este,
dacă vreţi, o scriere „tartar” sau „sushi”, ca să păstrăm apropierea de civilizaţia şi cultura niponă,
dar critica n-ar fi deloc de origami ci a unor demoni precum kappa, oni, shinigami, tengu, nimic
altceva decât expresii eufemistice la adresa unor tare omeneşti...

Într-un fel, Nicolae Bacalbaşa chiar este moralist, după cum bine observa editorul cărţii,
Daniel Corbu, la recenta lansare a cărţii din cadrul Festivalului Axis libri, poetul ieşean făcând chiar
o apropiere de Caracterele lui Jean de La Bruyère... Lumea medicală, dar şi cea politică (există o
întrepătrundere a planurilor, uneori evidentă) este prezentată fără menajamente. Printre „personaje”,
veţi recunoaşte pe un Stalin, pe Brejnev, Hitler, Gheorghe Gheorghiu Dej, ca să ne oprim doar la
aceşti „bolnavi” care ne-au guvernat, galeria de personaje fiind însă practic demnă de un bal regal,
unde aprozii nu ar mai sfârşi cu anunţarea invitaţilor... Dur şi cu sine, mărturiseşte că toate acestea
( mai exact mărturiile la scene la care a fost martor) sunt din încercarea de a-şi salva, scriind despre
„lucruri trăite, lucruri auzite, lucruri citite”, „calitatea de om”...

Omul nostru (salvat sau nu, cititorul va spune) chiar este un bun portretist (asta a sesizat şi
criticul Daniel Cristea Enache, la amintita lansare, după lectura a numai două dintre cele aproximativ
150 de texte cuprinse în 450 de pagini!), dând şi Cezarului ceea ce este al lui, dar şi aşa numitelor
personaje pozitive, sau măcar preponderent pozitive, deoarece, nu-i aşa, în estetica sa transpusă
în texte, omul, după cum am mai sugerat şi mai sus, nu este deloc idealizat, înfrumuseţat...

Dar unii îşi păstrează „calitatea de om”, iar alţii cad, decad... Bacalbaşa îşi păstrează şi simţul
umorului, poate chiar şi atunci când parcă se simte încrâncenarea.

Un text cheie, pe lângă alte câteva, ar fi cel intitulat „Preţul”, cutremurătoare
mărturisire a unui anestezist ( să nu uităm că meseria... doctorului Bacalbaşa a fost
cea de medic anestezist), prezentată la persoana a treia, deloc întâmplător ultimul
text al cărţii apărute la Editura Princeps Multimedia din Iaşi. Ceea ce declanşează
scrierea lui este un vis. „Vâscos de material”: „Se făcea că uitase într-un frigder
nişte copii nou-născuţi. Ăia muriseră, fără apă, fără hrană. (...) Erau cei pe care îi
ucisese şi îi ştia, deşi căuta să-i uite? Erau copiii săi nenăscuţi pe care nu-i dorise,
pe care i-a luat doar ca probleme tehnice la vremea lor? Să fie preţul unei meserii
unde orice ai face greşeşti, unde oboseala, orgoliul, lenea te fac să striveşti viaţa
altuia?”

Bref, cu sânge rece (dar nu ca un Capote, ci sui generis), dar şi cu căldură, un
cinism cald, de înţelept care, totuşi, mai caută oameni, cu un naturalism anti-calofil,
autenticitate (dar nu vă gândiţi la Hermann Hesse!), Nicolae Bacalbaşa a strigat:
Opriţi dricul!

Cei care s-au oprit (şi au citit), dar şi ceilalţi vor aştepta, desigur, şi amintirile
sale din politică! Unde se operează... fără anestezie! Sau, cine mai ştie?!

La urma urmelor, frumuseţii i se dă întotdeauna mai multă atenţie decât trebuie!
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Bruxelles
Ce înseamnă pentru mine capitala Europei?
Apăi, numai lucruri subiective.
Unul dintre cele mai bune şi ieftine anticariate din cele pe care le-am
răvăşit în toată lumea.
Un minunat muzeu de artă medievală timpurie.
Dar şi locul unei imense umilinţe şi a unei lecţii de viaţă.
Din păcate lecţiile de viaţă ar trebui să însemne înţelepciune dar rămân
deseori doar ură neconsumată.
Stând vreo trei săptămâni la Bruxelles, într-o cameră dintr-un apartament
oficial ocupat de alţi români, urma să mă întâlnesc cu copiii.
Fata, ginerele şi nepotul de trei ani.
Am găsit pe net o ofertă la un hotel de patru stele la Bruxelles, am plătit
patru zile de cazare şi se reped cu maşina până acolo. Ginerele, bun şofer
şi se aruncă tare. Peste 1000 km într-o zi. Soseşte sâmbătă seara, pe la
nouă, după o zi epuizantă pe autostrăzi. Maşina plină cu ţoale ca a unora
ce călătoresc cu un copil mic. Ne întâlnim şi mergem la hotel.
Hotel frumos, liniştit, spaţii largi.
Portarul -  recepţioner, portier în franceza acestor maloni, ne ia cu o
amabilitate condescendent superioară:
- Din păcate, aveţi ghinion. Prima noapte o veţi petrece în alt hotel din
reţeaua noastră. E în centru, trei stele. Dar veţi primi acolo o cameră de
patru stele. Vă dau adresa.
Cum poate avea „ghinion” în furnizarea mărfii unul care a plătit-o?
Acesta nu e „ghinion”, ci escrocherie şi abuz.
- Aveţi un superior? Se poate vorbi cu directorul hotelului?
Zâmbeşte larg, evident obraznic.
- Din păcate a fost dar a plecat.
La telefon nu se poate vorbi.
Discut cu el eu şi fata. Ginere-meu, avocat, stă în maşină cu copilul.
Încerc să parlamentez şi involuntar vorbesc mai accentuat.
Fiică-mea, umblată  mult prin lume, care îi ştie, este îngrozită.
- Vezi că dacă ridici tonul, te arestează. Ăştia de-abia aşteaptă. Eşti
nebun? Crezi că eşti la Galaţi?
Mutra golanului de la recepţie e batjocură curată dar nu pot decât să-mi
muşc buzele. Să le muşc până la sânge.
Mergem să căutăm noua locaţie.
În centrul Bruxellului este zonă pietonală. Nu intri cu maşina. E noapte,
nimeni nu cunoaşte strada.
Găsesc nişte poliţişti.
Cu ocazia asta descopăr că poliţiştii români de care făceam atâta mişto
sunt nişte academicieni în comparaţie cu cei belgieni.
Habar n-au unde-i strada şi nici nu-i interesează.
Peste o oră şi jumătate, întâmplător găsesc străduţa, mai exact un pasaj
unde-i hotelul.
Este în zona unde nu te poţi apropia la un kilometru cu maşina.
Sunt turbat, extenuat.
Am căutat să iau legătura prin net cu agenţia care a furnizat hotelul dar
este sâmbătă şi nu comunică.
Evident că nu ai cum să cari copilul şi ţoalele.
Portarul de la cel de-al doilea hotel e şi mai obraznic.
- Nu luaţi acum camera, nu puteţi lua dincolo nici cele trei zile. Înseamnă
că aţi renunţat şi refuzat.
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- Bun, daţi-mi scris.
- Nu este cazul.
Sunt abuzat şi provocat într-un mediu ostil.
Sunt un gunoi de român fără drept de ripostă.
Care dacă are nervii slabi, e pierdut.
Mă încarc progresiv cu ură pentru ani.
Ăştia-s bandiţi. Dar nişte bandiţi care au spate.
Înţeleg fulgerător ceea ce alţii, mulţi alţii, vor descoperi în timp mai târziu.
Devin „cetăţean european”.
Stăpânul învaţă servitoarea să devină hoaţă.
Încep să-i înţeleg pe cei la care ura depăşeşte instinctul de autoconservare şi
supravieţuire.
Vor plăti şi vor sta în altă parte în care să poată îngriji corespunzător de copil şi
să-şi plaseze maşina.
Eu unul n-am uitat, chit că mi-am ţinut gura.
Numai vezi că…
S-a operat la Bruxelles pentru obezitate, o intervenţie pe intestine, un român.
Om deştept, cu multe parale.
N-a vrut să se opereze la Bucureşti unde este un excelent chirurg care are şi o
clinică privată, s-a dus la belgieni, la vreo 30 de kilometri de Bruxelles.
Operaţie scumpă, a semnat şi un act că dacă apar complicaţii plăteşte el, nu
spitalul.
Complicaţii au apărut.
În aceeaşi zi s-au operat consecutiv, unul după altul, doi români, o doamnă şi
omul nostru. Ambii pentru obezitate, chirurgie bariatrică.
Ambii au dezvoltat o septicemie postoperatorie, cu acelaşi germen, formă extrem
de gravă de afectare cu insuficienţă organică, respiraţie artificială prelungită,
tensiune arterială menţinută prin medicamente. Infecţie intraspitalicească.
Caz clasic, de manual, de malpraxis. Absolut scandalos.
Femeia a murit relativ repede.
Domnul s-a chinuit câteva luni.
Când era respirat artificial, când respira singur.
A făcut toate insuficienţele de organ posibile.
Nevasta şi fiică-sa au venit din ţară şi stăteau la Bruxelles.
Aveau voie să-l vadă doar o oră pe zi, fapt pentru care făceau 40 de kilometri cu
trenul dus şi apoi tot atât întors.
Erau înnebunite dacă vor avea bani să plătească tratamentul complicaţiilor
rudei lor.
La un moment dat au vrut după câteva luni să ia acasă pacientul ce devenise cu
greu transportabil.
Dar pentru avion trebuiau acte medicale.
Clinica a refuzat să le dea actele.
Până la urmă le-au dat, a fost transferat la spitalul din Galaţi unde a murit, pentru
că zile clar nu mai avea.
În toată ecuaţia asta, familia avea poziţia umilă de solicitant fără drepturi.
N-aş fi crezut povestea dar după ce am trăit întâmplarea de la hotel, m-a
curentat retrăirea.
E drept că o cumnată a mortului e doctoriţă şi deputat în Parlamentul român.
Poate va câştiga un proces dar atunci va fi jefuită de o firmă belgiană (sau
internaţională) de avocaţi. Asta dacă ăia nu fac bara-bara cu clinica.
Ţineţi minte „Arendaşul român”?
Răbojul nu e la Ion, ci la arendaş.
Numai că acum arendaşul este la Bruxelles.
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În perioada interbelică, mai ales, în Galaţi a existat o activitate cultural-
literară şi artistică foarte intensă, prin numeroasele societăţi culturale, cercuri
literare şi biblioteci de aici, aşezăminte care în fiecare duminică adunau un
public numeros. Vorbim aici despre: Societatea Culturală „V.A. Urechia”, cu
biblioteca şi muzeul omonim; Aşezământul cultural cu biblioteca „Max Nordau”;
biblioteca publică a Consulatului francez, Biblioteca corpului didactic primar,
Universitatea populară, Academia de export, Asociaţia româno-polonă, Liga
româno-polonă, Asociaţia româno-cehoslovacă, Misiunea norvegiană „Eben-
Ezer”, Societatea „Cultura tehnică”, Liga culturală a funcţionarilor comerciali,
Liga culturală a împroprietăriţilor, Societatea „Samariteanul”, Căminul cultural
„Sfinţii Împăraţi”, Căminul „Solidaritatea preoţilor”, Căminul „Şt. O. Iosif”,
Ateneul popular „M. Eminescu”, Societatea „Menorach”, Ateneul „Sf. Vineri”,
cercul cultural „Al. Vlahuţă”, Societatea Culturală „Lyra”, Cercul cultural
„Ronetti Roman”, Loja Bien III (B‘nei B‘rith), Societatea Maimonides;
Cercurile culturale: „Înfrăţirea”, „Junimea”, „Shalom Alechem”, Ateneul
cultural „Emunah” - cu bibliotecă şi cenaclu literar.  Şi lista nu e nicidecum
epuizată.

În multe din întâlnirile cu publicul organizate de acestea aveau loc
dezbateri literare sub formă de procese, extrem de interesante sub raportul
schimbului de idei. În primul rând, lumea pe atrunci citea... Asta e clar. Şi mai
era preocupată şi de comunicare, dorea să împărtăşească impresii, să-şi apere
scriitorii sau personajele preferate ori să-i combată pe cei dezagreaţi.

În anul 1933, vis-a-vis de o remarcă a scriitorului Liviu Rebreanu,
exprimată cu ocazia unei vizite în urbea noastră, cum că: „procesele literare
au luat fiinţă pentru prima oară la Galaţi”, ziaristul Teodor Iordache vine cu o
replică acidă, din care ar trebui să înţelegem că procesele, transferate de la
tribunal în arena literaţ ilor nu sunt întotdeauna de bun augur.
În „Vocea Galaţilor” (4502/7 martie 1933), el scrie:

„Nu ştiu dacă dl Rebreanu a vorbit numai de procesele literare în care
pledează falşi avocaţi şi dau sentinţe juraţi abstracţi sau dacă domnia sa a
avut toată intenţia să precizeze că sub orice raport Galaţii sunt singurii care
au avortat sistemul. În cazul în care numai în oraşul nostru s-ar fi ivit ideea,
domnia sa trebuia să spună că de pe vremea lui Russeau dăinuieşte adevăratul
proces literar, de când opera „Emile” a fost supusă unui juriu şi apoi
condamnată la eşafod. De altfel în istorie, şi înainte şi după Russeau, procesele
literare veritabile au băgat fiori în autorii respectivi şi au transformat în cenuşă
operele care nu conveneau epocii sau suveranilor. Erau cu adevărat procese,
acelea”.

Se poate să fie adevărat că în ţară la noi ideea caricaturizării unui veritabil
proces literar să fi luat naştere întâi la Galaţi - lucru mai mult sau mai puţin
important - deoarece altceva e mai evident: că în localitate, lucrul care între
toate oraşele ţării a apucat pe drumul pieirii, este procesul literar. Nu că
acest gen s-ar cultiva prea puţin, ci dimpotrivă. Căci nimeni nu poate fi mai
conştiincios decât avocatul care n-are procese veritabile la tribunal... De
aceea eşti sigur că urmăreşte, săracul, un scop precis şi debrăcat de intenţii
literare: să-şi facă clientelă. Tendinţa divertismentului creativ sau confuz se
transformă astfel într-o obsesie de existenţă lucidă. Iar procesele literare vor
transpira interes şi vor dăinui la adăpostul dictonului extras din instinct, că
„scopul scuză mijloacele”.

Aşadar, obiceiul practicat la Galaţi, de a înscena procese operelor literare,
deşi prin divertisment încânta un numeros public, nu era chiar pe placul tuturor.
Iată că cineva, mai lucid, ar fi putut intenta proces procesomanilor, la o adică...
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Banda lui Möbius

Piesă într-un act şi jumătate

Personaje:

MOEBIUS 1
MOEBIUS 2
OMUL DIN SAC
TURISTUL

Într-un puţ minier.
Se aude un motor de maşină apropriindu-se ca
apoi să intre cu spatele în scenă, pe jumătate.
Motorul se opreşte. Se face auzit radioul.
Zgomotul a două portiere trântite. MOEBIUS 1 şi
MOEBIUS 2 apar în scenă.

MOEBIUS 1: Sper să nu ne fi văzut nimeni.
MOEBIUS 2: Cine să ne vadă?
MOEBIUS 1: Nu ştiu.
MOEBIUS 2: Atunci, dacă nu ştii, de ce speri să nu
te fi văzut careva?
MOEBIUS 1: Păi, nu ştiu. Nu e un moment în care
să doreşti să fii văzut.
MOEBIUS 2: Pe dracu’!
MOEBIUS 1: Pe dracu’, pe dracu’. Dar dacă te
vede...
MOEBIUS 2: Ce tot îngaimi acolo? Mai bine vezi
dacă mai suflă!
MOEBIUS 1: (întinzându-se) Cine să sufle?
Vântul? Păi nu vezi că mi s-a făcut pielea de găină
şi tremur de mama focului!
MOEBIUS 2: Vântul, nebunule? Vântul? D-asta am
venit în puţul ăsta? Să vedem dacă bate vântul
într-un puţ părăsit? (Moebius 1 ridică din umeri)
Eşti idiot! (se îndreaptă spre portbagajul maşinii)
MOEBIUS 1: Nu-s idiot, nene! Vântul suflă. Mortul
nu suflă pentru că-i... mort!
MOEBIUS 2 (se opreşte, trăznit): Auzi!, puţin
respect faţă de morţi! Tinerilor din ziua de azi nu
prea le-a mirosit pe la nas a respect, etică, morală,
alea-alea...
MOEBIUS 1: Da, ce să-ţi spun! El mă face idiot şi
tot el se ofuscă... Ce? Pe vremea mata nu se
făceau copii din flori. Mă iei tu cu morala! Auzi
la el!
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MOEBIUS 2 (mut): Nu mă lua tu pe mine cu
nene!... Uite, cu cine mă trimite Klein: cu un ţânc
bătut în cap! Şi guraliv pe deasupra!
MOEBIUS 1: Şi impertinent, vrei să spui!
MOEBIUS 2: Da, şi impertinent.
MOEBIUS 1: Şi indolent...
MOEBIUS 2: Da, şi indolent!
MOEBIUS 1: Şi tânăr cu caş la gură...
MOEBIUS 2: Da, şi cu caş la gură!
MOEBIUS 1: Şi mai sprinten ca pensionarul...
MOEBIUS 2: Da, şi mai... Măi băiete, bagă-ţi
minţile-n cap, nu-ţi face bâză de mine!
MOEBIUS 1: Nu fac bâză, nene!
MOEBIUS 2: Ai noroc că eşti de vârsta lui fi-miu şi
îmi eşti puţin simpatic...
MOEBIUS 1: Mda...
MOEBIUS 2: ... şi îi eşti simpatic şi lui Klein.
MOEBIUS 1: De unde ştii mata? Ţi-a spus-o el?
MOEBIUS 2: Uite care-i treaba, băiete, hai să
stabilim un lucru!
MOEBIUS 1: Care?
MOEBIUS 2: Opreşte tâmpenia aia de radio şi vino
lângă mine.
(MOEBIUS 1 se duce să oprească radioul
maşinii)
MOEBIUS 2: ... să nu ne-audă naibii careva!
MOEBIUS 1: Cine să audă?
MOEBIUS 2: Nu ştiu!
MOEBIUS 1: Păi, atunci, dacă nu ştii, de ce ţi-e
teamă, nene, că ne va auzi cineva?
MOEBIUS 2: N-ai de unde să ştii!
MOEBIUS 1: Cine să ne audă, nene? Că doar e un
puţ părăsit. Vântul?
MOEBIUS 2: Băi, ţâcă! Iar faci bâză cu mine?
MOEBIUS 1: Nu, nene, nu fac!
MOEBIUS 2: În primul rând nu sunt „nene”. Îmi
poţi spune altfel.
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MOEBIUS 1: Cum altfel?
MOEBIUS 2: Altfel!
MOEBIUS 1: Bine, Altfel, nu-ţi mai spun „nene”.
MOEBIUS 2: Eşti idiot!
MOEBIUS 1: Păi cum altfel?
MOEBIUS 2: De exemplu...
MOEBIUS 1: Matale?
MOEBIUS 2: Nu.
MOEBIUS 1: Omule?
MOEBIUS 2: Nu.
MOEBIUS 1: Domnule?
MOEBIUS 2: Nu, nu!
MOEBIUS 1: Părinte?
MOEBIUS 2: Nu, ai înnebunit? Eu sunt...
Profesorul!
MOEBIUS 1: Profésore?
MOEBIUS 2: Aşa. Pro-fé-sore.
MOEBIUS 1: Pro-fé-so-re...
MOEBIUS 2: Repetă după mine: Pro-fé-so-re.
MOEBIUS 1: Pro-fé-so-re.
MOEBIUS 2: Aşa. Acum hai la treabă, căci nu
lucrăm la stat!
MOEBIUS 1: Bun, bun... dar eu cine sunt?
MOEBIUS 2: Cum cine eşti?
MOEBIUS 1: Da, cine sunt eu?
MOEBIUS 2: Am înţeles „cine eşti tu”, dar nu văd
ce vrei să spui.
MOEBIUS 1: Păi, mata eşti pro-fé-so-rul...
MOEBIUS 2: Da.
MOEBIUS 1: Bun şi eu cine sunt?
MOEBIUS 2: Cum cine eşti? Tu nu ştii?
MOEBIUS 1: Nu, nene... (se corectează)
profésore, ştiu cine sunt, dar nu ştiu aici cine sunt!
Înţelegi?
MOEBIUS 2: Măi băiete, eşti claustrofob sau ce?
MOEBIUS 1: Nu, dar...
MOEBIUS 2: Hai afară să luăm nişte aer! Multora,
la prima lovitură, le vine o anxietate, să zic aşa.
MOEBIUS 1: Nu, profesore.
MOEBIUS 2: Ş-atunci?
MOEBIUS 1: Aici! Aici, în puţ! Eu ce sunt?
MOEBIUS 2: Tu? Tu eşti Ucenicul, nu?
MOEBIUS 1: Păi, pe mine mă-ntrebi? Matale eşti
profesorul!
MOEBIUS 2: Măi, puiule! M-ai căpiat de cap. Tragi
pe nas?
MOEBIUS 1: Nu.
MOEBIUS 2: Injectezi?
MOEBIUS 1: Nu.
MOEBIUS 2: Fumezi?
MOEBIUS 1: Da.
MOEBIUS 2: Fumezi? Marijuana?
MOEBIUS 1: Nu. Tutun.

MOEBIUS 2: Bine, atunci! Eu, Profesorul, tu,
Ucenicul. Înţelegi?
MOEBIUS 1: Îhâm.
MOEBIUS 2: Bine...
(pauză)
MOEBIUS 2: Acum dă şi tu drumul la radio! Să nu
stăm aici rupţi de lume, ca orbeţii!
MOEBIUS 1: Păi, mi-ai spus să-l închid.
MOEBIUS 2: Acum îţi spun să-l deschizi.
(MOEBIUS 1 deschide radioul maşinii)
MOEBIUS 1: Şi? Cât luăm pentru lovitura asta?
MOEBIUS 2: Nu te priveşte, băiete! Asta o fixează
doar el. (priveşte în sus)
MOEBIUS 1: Profesorul?
MOEBIUS 2: Eşti idiot! Klein. Eu, profe...
MOEBIUS 1: ...sorul, eu ucenicul.
MOEBIUS 2: Las-o aşa!
(Din porbagajul maşinii se aud câteva lovituri
puternice)
MOEBIUS 1: N-a crăpat, fazanul!
MOEBIUS 2 (îi dă o palmă peste ceafă): Ce ţi-am
spus eu? Despre morţi, de bine! (îşi face cruce)
MOEBIUS 1: Mda...
MOEBIUS 2 (în şoaptă): Fă-i, Doamne, ţărâna
uşoară!
MOEBIUS 1: Te pomeneşti că ai credinţă-n
Dumnezeu, profesore!
MOEBIUS 2: Eu? Nu.
MOEBIUS 1: Dar ce-ai spus adineauri?
MOEBIUS 2: Să-i fie ţărâna uşoară!
MOEBIUS 1: Deci, crezi în Dumnezeu!
MOEBIUS 2: Nu, nu cred!
MOEBIUS 1: Atunci, de ce sa-i fie ţărâna uşoară?
MOEBIUS 2: E un fel de-a spune! Ce-are a face?
MOEBIUS 1: Aşadar, crezi?
MOEBIUS 2: Nu, dom’le, nu cred!
MOEBIUS 1: Nici un domn, profesore! Eu, ucenic,
tu...
MOEBIUS 2: Lasă prostiile, ţâcă! Uite cum stă
treaba: tu crezi în ploaie?
MOEBIUS 1: Cum adică să cred în ploaie? Cine
crede în ploaie?
MOEBIUS 2: Bine... S-o luăm altfel. În ce crezi tu?
MOEBIUS 1: În ce cred eu?...
MOEBIUS 2: Da, în ce crezi tu?
MOEBIUS 1: Adică într-un Dumnezeu, ceva... sau
aici, în puţ, afară?...
MOEBIUS 2: Oriunde. Acolo (arată în sus) şi aici
(arată împrejur)
MOEBIUS 1: Păi, în ce să cred.....
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Atelier de demontat păpuşi

Notă. Acest atelier a fost construit acum (aproape)  un
an şi are la bază ideea unor cronici de carte străină care să
aducă în prim plan scriitoare de proză contemporană.

Un cîntar pentru succes,
vă rog!

Nu ştiu ce aşteptam de la franţuzoaica Anna Gavalda,
dar ştiu sigur că o prezentare a romanului său „Împreună”
(fr. „Ensemble, c’est tout”), apărut la editura Polirom în 2005, m-a făcut curioasă. La fel
şi imensul succes în vînzări de care se amintea acolo. Iată, precum un foc de artificii,
zice-se că în februarie 2002 s-a publicat primul său roman „O iubeam” (fr. „Je l’aimais”)
şi în următoarele opt luni de la apariţie s-au vîndut peste 250.000 de exemplare. După doi
ani, în 2004, apare cel de-al doilea roman al său, „Împreună” care intră imediat pe lista de
best-seller-uri europene, cu traduceri în 40 de limbi şi, nu se termină aici, în 2007 este
ecranizat în regia lui Claude Berri şi rolul principal feminin este interpretat (de cine?) de
Audrey Tautou. Ei, cum să rezişti la aşa ceva?

„Împreună” se naşte în Paris cu patru personaje. Paulette, Franck, Camille şi Philibert
ajung să locuiască în acelaşi apartament timp de un an, parcă pentru a desăvîrşi o
călătorie iniţiatică precum cea din „Vrăjitorul din Oz”. Philibert Marquet de la Durbelličre,
proprietarul apartamentului, e un tînăr aristocrat pasionat de istoria Franţei, vînzător de
cărţi poştale în curtea unui muzeu şi pe care timiditatea îl pricopseşte cu balbismul.
Franck, primul adăpostit în această arcă a lui Noe, e bucătar într-un restaurant parizian,
unde munceşte aproape fără pauză, şi singura zi liberă din săptămînă şi-o petrece cu
bunica sa, Paulette Lestafier, la azilul de bătrîni. El e un nefericit lipsit din copilărie de
prezenţa mamei şi nefericirea îl împinge spre misoginism. Camille Fauque, artistul care se
lasă dus de val neavînd încredere în talentul său, face curăţenie în birouri: e femeie de
serviciu la Touclean. Cheia în care se închide romanul ar fi aceea că toate cele patru
personaje ajung să se comporte ca o familie dincolo de traumele fiecăruia, ca o familie
„pe care şi-o aleseseră, şi-o doriseră, familia pentru care se luptaseră şi care nu le cerea
în schimb decît să fie fericiţi împreună. Şi nici măcar să fie fericiţi, nu aveau asemenea
pretenţie. Ci să fie împreună, atîta tot. Iar asta era deja mai mult decît speraseră.” Finalul,
probabil datorită cadrului în care se desfăşoară, mi-a adus aminte de sfîrşitul incert al
filmului „Lost in translation”, al doilea lung metraj al Sofiei Coppola, în care te întrebi
încotro merg personajele.

„O iubeam” vine pe o altă poveste, dar cumva în acelaşi ansamblu de sentimente
plăsmuit cu doar două personaje. Schimbul de replici, pe tot parcursul lecturii, rămîne la
nivelul confesional, are un ritm alert, ironic, par a fi nişte micromonologuri. Acestă
iscusinţă a autoarei ar fi singur motiv pentru care aş aprecia romanul, pentru că povestea
în sine nu mă atrage. Chloé, mamă a două fetiţe, proaspăt părăsită de soţul ei pentru o
nouă iubire, e luată într-o excursie de către socrul ei, Pierre, la casa de la ţară. Motivul
recuperării femeii îndurerate se transformă într-o confesiune a socrului, în timpul unei
nopţi albe la un pahar de vin, în care se dezvăluie o mare dragoste extraconjugală. Rolul
moralizator al confesiunii ar fi acela de a o determina pe noră să creadă că o femeie
părăsită merită mai mult decît ceea ce i s-a oferit într-o dragoste terminată.

Succesul Annei Gavalda vine, cred, din faptul că vorbeşte omeneşte pentru...
oamenii mulţi. Subiectele comune se opresc înainte de a se trasforma în cele ale
telenovelelor. Fără prea multe căutări ale rafinamentului, fără sofisticări, arată simplu,
dar nu simplist, tipologii de personaje angrenate în felii normale de viaţă. Apoi, de ce să
nu dau ghes gîndului meu ascuns asumîndu-mi maniera cîrcotaşă, poate că succesul
autoarei a venit înainte de a începe scăderea nivelului de cumpărare a cărţilor; problemă
care nu-i numai a noastră, a românilor, s-ar părea a fi o problemă mult mai extinsă decît
am crede. Deci, pînă la urmă, ce-i succesul şi unde se cîntăreşte şi dacă se cîntăreşte,
cîte grame o avea?

Anna Gavalda
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Secerişul (continuare din numărul trecut)

În timp ce trântea snopul în picioare, gospodarul spunea: „Ei, acum la moară băieţi şi la
pâine caldă”. În trecutul mai îndepărtat, gospodarul sau feciorul său cel mai vârstnic spunea,
în continuare, câteva versuri, care apar şi într-un pluguşor de Anul Nou:

„Şi-am cumpărat o secerică
Şi-am plecat la secerat.
Cu dreapta seceram, nu seceram;
Cu stânga poloage făceam;
Din polog snop, din snop claie,
Din claie hudubaie (car).
Şi încărcai nouă care ciobăneşti
Şi plecai la moară la Iveşti”

Apoi se apucau cu toţii de treabă. Când se apropiau de capătul lanului bărbatul sau femeia

- sau altcineva din familie, mai vârstnic, striga: „Iepurele măăă, hai să prindem iepurele!”.
Aceasta însemna, după unii un fel de glumă stimulatoare, menită să accelereze ritmul seceratului,
făcându-i atenţi că a mai rămas puţin de treabă.

În mitologia generală există un duh al iepurelui, care se confundă uneori cu duhul grâului.
Cercetătorul prof. dr. I. H. Ciubotaru de la Iaşi, susţine că l-a întâlnit în credinţele locuitorilor din
unele sate din partea de nord şi de mijloc a Moldovei. În satele celor trei zone etnoculturale ce
fac obiectul studiului nostru nu am găsit dovezi convingătoare referitoare la acest amănunt
semnificativ al  mitologiei. Trebuie să recunoaştem însă că nu am făcut cercetări insistente pe
această temă.

În trecut secerişul era cea mai grea muncă a ţăranului. Poziţia incomodă din timpul travaliului,
căldura înnăbuşitoare din luna lui cuptor, ziua foarte lungă, creau un disconfort greu de suportat,
chiar şi pentru cei foarte rezistenţi. De aceea ţăranii şi-au împărţit ziua de muncă în aşa fel, încât
să mai diminueze din efectele nefaste ale anotimpului, prin pauze de masă şi odihnă, mai dese ca
de obicei.

Cei care aveau lanurile în apropierea unor ape îşi luau şi uneltele de pescuit. Dacă aveau
vârşe, coşuri, oarbe sau pripoane, le amplasau în apă încă de dimineaţă şi le controlau de două
trei ori pe zi. Dacă nu aveau astfel de unelte, încercau cu undiţa, cu mâna sau cu o plasă de mici
dimensiuni - aproximativ 4 m. Un borş proaspăt, o saramură şi cu ardei iute, un peşte prăjit erau
mâncăruri binevenite, reconfortante.

Gospodina îşi lua de acasă toate cele necesare preparării unor astfel de mâncăruri, inclusiv
o putină cu borş.

Consumul cireşelor, vişinelor, a perelor ş.a., adică al fructelor unor pomi care creşteau pe
câmp, prin vii, pe marginea drumurilor sau a pădurilor, se făcea, în trecut, într-o
devălmăşie absolută.

După cină, tinerii mai dădeau o raită pe la gârlă, iar adulţii, care se respectau, scoteau din
traistă o sticlă de rachiu îngălbenit de vreme şi trăgeau un „gât” , două şi chiar trei, dar nu mai
mult. Atât era suficient pentru un om cumpătat. Deşi începea să se întunece, totul devenea acum
mai luminos, mai roz, şi îşi aminteau că în traistă, înfăşurat într-un ştergar din cânepă se găseşte
şi fluierul. Îl scoteau de acolo şi buna dispoziţie îi contamina pe toţi cei prezenţi, chiar dacă - unii
- nu gustaseră din licoarea dătătoare de vlagă. Chiar şi în perioada interbelică, gospodarii din
mai multe sate nu plecau niciodată la câmp fără fluiere.

Moto:

„Despre zâne zice poporul că sunt nişte fete foarte frumoase, care se pogoară din
cer cântând şi jucând, în formă de arie. Pe acel pământ unde joacă nu mai creşte
iarba, afară de ciuperci, pe care poporul le numeşte lingura zânei”.

B. P. Hasdeu
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Treptat, fluieraşii aţipeau, dar trilurile din câmp nu conteneau. Grupate pe
specii, ascunse prin copaci sau prin ierburi, unele mai melodioase şi mai tânguitoare,
altele mai ciripitoare şi mai penetrante - mai certăreţe -, păsările continuau programul
muzical, până spre ziuă.

Patul secerătorilor se aranja foarte simplu. În loc de perne gospodina aşeza
snopi de grâu, iar în loc de saltele, aşternea iarbă cosită de pe marginea lanului.
Peste iarbă se aşterneau rogojini, iar peste rogojini - o ţesătură din cânepă sau lână.
Unii se culcau direct pe rogojină şi dormeau mai bine decât acasă.

Puţin mai la o parte, în apropierea carului şi a boilor, veghea un dulău bine
hrănit şi dresat. Mârâia înfundat când simţea că se apropie ceva mai neobişnuit sau
clănţănea nervos din dinţi când îl năpădeau ţânţarii. Când urla a pustiu, era semn că
prin apropiere trec duhuri necurate.

Când era cer senin şi lună plină, ţăranii nu dormeau prea mult. Se sculau după
puţină odihnă şi secerau toată noaptea pe răcoare. Preferau să se odihnească ceva
mai mult în timpul prânzului, când temperatura devenea înnăbuşitoare. Unii spun că
în astfel de nopţi bântuiau ielele, iar dacă te aflai în apropierea unor bălţi întâlneai
şi bocitoarele. „Ielele treceau pe sus şi cântau” . Pluteau prin aerul cald şi liniştit al
nopţii, învăluite în mătăsuri albe, ca un nor singuratic, profilat pe albastrul siniliu al
cerului luminat de lună plină. Aveau pielea palidă şi privirea fixă, uşor melancolică.
Erau încântătoare, dar nu trebuia să le priveşti. Cântau minunat, dar nu trebuia să le
asculţi cântecul. „Este mai bine să te fereşti din calea lor, dădeau sfat vârstnicii, căci
nimeni nu le ştie hachiţele şi te-apucă, te pălesc, te pocesc”.

Oamenii se ascundeau în colibă, în cort sau după clăi şi îşi astupau urechile cu
degetele dacă nu aveau altceva la îndemână, căci „nu era de şagă”.

„Nici în calea bocitoarelor nu e bine să stai”13.
„Într-o noapte cu lună plină, povesteşte Domnica Iordache din com. Ghidigeni

- bunicul cosea grâu cu o coasă cu hreapcă. Bunica îl strângea în poloage, apoi
îl lega în snopi. Trecuse parcă de miezul nopţii. La un moment dat bunica a auzit
ceva, aşa ca un zvon. «Hei, măi bărbate, iaca, vin bocitoarele!» Bunicul şi-a pus
mâna pâlnie la urechi şi a ascultat un pic. Se auzea ca un fâlfâit de aripi şi un fel
de bocet ce venea parcă din străfunduri, ca o tânguire. Câinele, tolănit pe undeva
prin apropierea carului, începuse să urle deja a pustiu. «Da fimeie, să ştii că ai
dreptate, ele sunt, bocitoarele. Hai să ne ascundem iute după o claie».

Erau trei la număr. Au trecut pe malul lacului ca trei umbre triste şi
înfricoşătoare. Pluteau pe deasupra ierbii, bătându-şi pieptul - ritmic - cu mâinile.
Pluteau ca duse de o boare, scuturându-şi părul despletit şi răvăşit de vânt.

După ce au trecut, bunicii mei şi-au făcut semnul crucii şi s-au apucat din
nou de treabă”.

Bocitoarele nu făceau rău, dar nu ştiai la ce te poţi aştepta şi era mai bine să te
fereşti din calea lor. (Foto: covor din Corod, motive antropomorfe şi simbolice -
preşuri - . Secolul al XIX-lea)
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       După  S. Fl. Marian, Pamfile reprezintă “a doua figură dominantă în etapa de elaborare
a domeniului etnografiei noastre”, “ un epigon târziu al romantismului ştiinţific “ (R. Vulcănescu)
(1).  Îndrăgostit de creaţia populară românească, Tudor Pamfile, născut la Ţepu în 16 oct.1921,
este unul dintre cei mai activi şi mai plini de pasiune  culegători de folclor. Despre lucrările sale,
unii specialişti afirmă că “nu sunt alcătuite cu rigoare ştiinţifică”(2).  Cu toate astea, Pamfile a făcut
o admirabilă operă de folclorist, culegător şi sistematizator, lăsând viitorimii sarcina de a interpreta
întreaga viaţă atât de diversă a mitologiei noastre”(3).

    Dincolo de reproşurile sau aprecierile criticilor, lui Pamfile trebuie să i se recunoască
“meritul de a fi adunat şi publicat o impresionantă arhivă de folclor şi etnografie reprezentativă
pentru sudul Moldovei”(4). Mai mult decât atât, el este printre primii - şi puţinii - culegători de
folclor care, în culegerile sale, s-a oprit şi asupra dansului popular românesc şi primul care a făcut
menţiuni despre jocul popular din zona de sud a Moldovei.

  În materialul de faţă am luat în studiu volumul “Jocuri de copii”. Unul dintre primele
elemente coregrafice care apar aici este jocul “De-a calul“. Tudor Pamfile ne spune despre acesta:
“Cum vedem, în Moldova de Sus, jocul acesta este îndătinat mai mult de Sf. Vasile, când un călăreţ
intră în casă pe un cal de lemn, frumos împodobit, jucând apoi şi suindu-se chiar pe masă”.
Numărul participanţilor este de doi până la şase, alteori chiar unul.

  Jocul de căiuţi descris de Pamfile este un obicei foarte răspândit în Botoşani (aproape că nu
există sat din acest areal care să nu aibă acest obicei de Anul Nou). Ca şi la teatrul folcloric, întâlnim
şi aici personaje: doi până la şase căiuţi, Căpitanul, Ciobanul, Calfa, Fluierarul, ţiganii,(5)  dar şi
“Generalul, Medicul, Aghiotantul” (6).

  Obiceiul se desfăşoară după un scenariu amplu, plin de teatralitate. Dansul căiuţilor este
foarte interesant, alert, însoţit în multe părţi de strigături, iar în unele localităţi (Todireni, de ex.)
având şi urături.

În jocul căiuţilor  - vedem şi în culegerea din Botoşani -  primează spectaculozitatea dansului
dar şi cea a costumelor şi a măştilor.

În judeţul Galaţi, comuna Ţepu, localitatea de baştină a lui Pamfile, este singurul loc în care
întâlnim jocul de căiuţi în Moldova de Sud, în sărbătorile  de iarnă. El este însoţit de mare parte din
elementele ce-l definesc: capul de cal din lemn, canafii, coama, urechile, panglicile colorate şi
oglinzile. Cu siguranţă că jocul a fost adus aici din nordul Moldovei. El nu a fost însă denaturat, se
joacă tot în sărbătorile de iarnă, şi alături de Capra sau Ursul din Ţepu, aduce un colorit aparte
repertoriului obiceiurilor din această zonă.

  O altă referire la dansul popular este făcută de Pamfile în subcapitolul “Jocuri de flăcăi şi
fete mari”. Prin includerea acestui subcapitol în lucrarea “Jocuri de copii”, autorul a fost acuzat de
unii specialişti că “nu a respectat criteriul vârstei”. Se începe aici, într-o manieră aproape
cantemiriană, cu o descriere a dansurilor românilor din Macedonia. După descrierea lui Pamfile,
jocurile acestea “sunt un fel de horă, care se joacă însă în mod particular; se prind mai multe
persoane de mână, sau prin basmale, fără însă a forma un cerc încheiat, ci şirul este încolăcit ca un
culbec (…..)(8).

  Autorul nu spune însă nimic despre denumirea acestor jocuri (sunt toate definite ca “un fel
de horă”), despre ocaziile de joc, costume sau lăutari.

Datele sunt mai concrete când folcloristul se referă la folclorul coregrafic din zona sa, Tecuci
- Ţepu... Pamfile aduce în pagină chiar partiturile muzicale ale unor jocuri din acest spaţiu, lucru rar
întâlnit în culegerile de folclor din acea vreme. (va urma)

Jocul popular în culegerile de folclor ale
lui Tudor Pamfile

Note
1. Datcu, Iordan, Dicţionarul etnologilor români, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2006, p.678.
2 . Datcu, Iordan, Stroescu S.C., Dicţionarul folcloriştilor, Folclor literar, Ed. Ştiinţ ifică şi

Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p.320, apud S.Fl. Marian, în “Ion Creangă”, Bârlad, an V, nr.6, iunie
1912, p.161-164;

3 . Ibidem, p.322
4. Ibidem, p.320.
5 . Teatrul folcloric şi jocuri de căiuţi din judeţul Botoşani, vol.I, Centrul Judeţean al Creaţiei

Populare Botoşani, 1997, p.11;
6 . Ibidem, p.11
7. Datcu Iordan, Stroescu S.C., op.cit. p.320;
8 . În “Neamul Românesc”, an I, vol.II., p. 617.
9 . Vulcănescu Romulus, art. “Căluşarii şi cultul solar, în Căluşul - Antologie de studii (autor

C. Stancu), Ed. Tiparg, Piteşti, 1997, p.130.
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TENTATIVELE  DESPRINDERII

Versurile din Asperger (Cartea Românească, Bucureşti, 2012) par să adere la
promovarea unei atmosfere destructurante ce are mereu în faţă spectrul prizonieratului
într-o universală opacitate. Actele novatoare fiinţează centrifug. Parafrazând o notabilă
sintagmă mazilesciană, Rita Chirian proiectează oniric gesturi evazionist-acvatice:
“plângi plânsul te duce de aici/ normalitatea e atunci când nu mai urmează nimic/
obişnuinţa de a stabili reguli e prima regulă/ inel digestiv stent coronarian sterilet/
conştiinţa că lucrurile merg bine/ când normalitatea e singurul tipar mental/ activ/ dorm
pe braţul tău/ un cadavru purtat de apă”. Pe parcursul acestui joc fluid pasiunile se
mişcă în ritmul unui metronom sculptat în sânge. E recunoscută teroarea epidermicului,
ecoul adânc al unei Kali Yuga ce apropie relativizările: “oamenii ascultă abia când vine
vorba de trup/ despre mirosuri şi gusturi şi suprafeţe/ uneori le promiţi o zi în care să
se întâmple/ într-adevăr/ ceva”. Uzualul nu reprezintă decât un reflex ce poate invoca
periferia, statut ontologic propriu înstrăinării. Trăim repetitiv, în singurătate, episoade
ce “seamănă cu o minciună”. Ca o profesiune de credinţă este clamată legătura absolută
dintre poezie şi moarte. Registrul thanatic acaparează orice formă de fiinţare lirică.
Ambientul hibernal poate oricând să facă legătura între prezent şi trecut, totul
asemănându-se, imaginar, unui tablou abstract impregnat cu vădite sensibilităţi
proustiene: “când ninge/ eu îmi amintesc/ un pătrat de sticlă/ plopii ca nişte fuse/
nopţile când/ picioarele îmi rămâneau/ îngheţate până/ dimineaţă”. Abordarea poetică a
Ritei Chirian atinge şi zone profund maculate, inerente unui parcurs complex prin
viscerele luxuriante ale existenţei, constant supusă pericolului năruirii. Diferenţierile
devin tot mai pregnante, mărci definitorii pentru asumarea intensităţii trăirilor. Iată
această ipostază, caracteristică sincerităţii întru destăinuire: “ştii, mie mi-au ţiuit
urechile de atâta singurătate/ obsesii grase, fantezii neproductive”. Fuga e rezultanta
multiplicităţii, ivită atunci când răspunsurile atât de aşteptate vin cu mare dificultate.
Treptat, himerele se suprapun perimetrului autenticist într-o eclectică desfăşurare
hipersensibilă. Filonul liric înglobează şi exotismul unor pasaje ce ţin de evanescenţa lui
Morfeu: “din perete se iveşte, tot numai/ un zâmbet, un chinez bătrân,/ în urma lui
păşeşte pe vârfuri/ o femeiuşcă în kimono./ bem ceai din ceşti albastre./ aromele
ameţesc./ în mijlocul camerei, florile/ din covor se fac mari/ şi, dacă alunec înlăuntrul/

pistilului, o să fie cald.” Câteodată, imaginarul ne poartă pe
dilatate căi supramundane, alunecări închinate idealului
extinderii conştiinţei. Dicteul pare a rezulta din conjugarea
amplului ton suprarealist cu mereu percutantele stări
expresioniste. Aşa se naşte această miniatură: “număr: trei
picături, o pată de sânge care ia forma/ unei palme cu şase
degete,/ o constelaţie diformă ridicându-se.” În poezia Ritei
Chirian, claustrarea aduce cu ea multiple valenţe sepulcrale,
precaritatea contingenţei  opunându-se tentativelor
desprinderii. Unele ipostazieri posedă apăsata aură a
sechelei, gestionată în registru liric: “la reanimare, saloanele
sunt mari,/ cât camerele mortuare./ m-au acoperit cu un
cearceaf până sub bărbie./ trebuie să strigi ca să vină cineva?/
pe mine nu mă doare nimic./ tubul perfuziei se umple de
sânge./ viaţa e concretă.” Rita Chirian internalizează această
situare “pe o margine”, într-un cadru autumnal în care,
aparent paradoxal, doar tristeţea mai poate să te înlăture din
calea morţii. Spectrul extincţiei marchează constant
fundamentul discursului poetic. O afectare a corpului fizic
are nebănuite corespondenţe cu adeseori inexprimabilul altor
teritorii supuse flagelărilor sublunare. Abordările clinice
poartă evidenţa durerii, de multe ori netransfigurată: “când
m-au ajutat să urc, articulaţia şoldului a/ cedat cu durere
ascuţită./ un punct care vibrează./ o pitică roşie la milioane

de ani-lumină./ o împunsătură de ac./ inima începe să bată după douăzeci şi/ două de zile
de la concepere./ inima e mai bătrână./ aflu că turnurile gemene s-au prăbuşit.” Prin
accentuarea senzorialului, demers care poate atinge cote supliciante, Asperger creează
impresia acută a experimentului imploziv. Subzistă ideea surprinderii nonmaterialului pe
tărâmurile intensităţii carnale.
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75. NEAGU, Vasile - pictor. S-a născut la 16 iulie 1946, în Galaţi. A absolvit
Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, secţia pictură,
promoţia 1971. Membru al U.A.P. Filiala Galaţi, din 1993. Profesor la Liceul de
Artă „Dimitrie Cuclin”. Expoziţii personale: Galaţi, Galeriile de Artă „Nicolae
Mantu” (1986, 1993). Din 1971 participă la Saloanele anuale ale Filialei Galaţi a
U.A.P. şi la alte manifestări colective ale acesteia organizate pe plan local şi în
alte oraşe. Participări la expoziţii de grup: Expoziţia republicană a cadrelor
didactice, Bucureşti (1978); „Voroneţiana”, Suceava (1978, 1980); Saloanele
Moldovei (1991, 1992); Expoziţia Taberei de pictură Blasova, Brăila (2000);
Expoziţia de grup „10 plasticieni - 10 profesori”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi
(2001); Expoziţie de grup, Sala Apollo, Bucureşti (2003); Expoziţia Taberei de
Acuarelă de la Argamum-Celic Dere (2007, 2008);  Bienala Artelor „Ion
Andreescu”, Buzău (2008); Bienala Artelor „Cezar Ivănescu”, ediţia I, Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi (2009); Saloanele Moldovei, Chişinău (2009); Expoziţia
„12 plasticieni - 12 profesori”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2010). Expoziţii
de grup în străinătate: „L’Office du turisme du Teil”, Franţa; Viena, Austria
(2004). Are lucrări în colecţii de stat şi particulare din România, S.U.A., Israel,
Franţa, Grecia, Canada.
         Un tablou pictat de Vasile Neagu are valoarea unui poem simbolist scris
de Ştefan Petică sau de George Bacovia. Pictura sa este recognoscibilă prin
stilul inconfundabil  al artistului, la care el a ajuns prin suprimarea

spontaneităţii în favoarea unei
autocenzurări a sentimentelor, a impunerii
unor rigori cerute de lexicul exprimării prin
linii, forme, culori. Trăsătura dominantă a
lucrărilor sale este discreţia, chiar şi atunci
când motivul pictural apare ca o explozie de
lumină. Două teme preferă pictorul: cea a
florilor şi cea a arborilor. Dar acestea sunt
doar puncte de la care se porneşte iniţial,
fiindcă pe parcursul travaliului creator,
fantezia sa operează în aşa fel încât
tablourile se încarcă de semnificaţii, unele
vizibile, altele numai sugerate. Pânzele sale
iradiază o atmosferă de mare puritate,
nobleţe spirituală, calm, seninătate.
Păpădia, cu lujerul ei mlădios şi puful
vaporos, gata să cadă la cea mai mică adiere
de vânt, e pictată într-un gest elegiac. Ea
este un simbol al fragilităţii, al fulguraţiei, al
efemerului. Tufănelele devin expresii
plastice ale tristeţii destrămărilor din natură,
după cum firul de iarbă este vestitorul
marilor germinaţii, al bucuriei înălţării
sevelor pământului. Fără a da impresia de
rigiditate, Vasile Neagu este un constructor

ingenios şi aceasta nu în dauna lirismului, a poeziei. Spaţiul său pictural nu
este încărcat, elementele sunt puţine, bine aşezate în pagină, reduse la

Cupole vegetale
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esenţial. Suprafaţa pictată dă impresia
unei mase compacte, contururile nu
sunt înscrise grafic, ci pictural, prin
modulaţii cromatice de un deosebit
rafinament. Există mult sentiment în
picturile lui Vasile Neagu, o lumină ce
izvorăşte de undeva din interior
(„Coloane”, „Clopote vegetale”,
„Mausoleu pentru eroi”, „Floare-
copac”, „Iarnă” ş.a.). O lucrare se
intitulează  „Descătuşare” şi este de
fapt un omagiu coloristic conceput în
două registre ce parcă dialoghează
între ele. Calul, imaginat în punctul
cel mai de sus, este o făptură albă, de
vis, surprins într-o mişcare
evanescentă, aparţinătoare
cosmosului. Arborii din pânzele lui
Vasile Neagu sunt şi ei simboluri ale
vieţii sau ale drumurilor noastre în
istorie. Unii sunt abia sugeraţi, alţii
au ramurile invadate de albul imaculat
al florilor, după cum alţii ne poartă pe
tărâmurile basmului. Urmărind cu
predilecţie primatul culorii, Vasile
Neagu nu negliljează forma, este
atent la raporturile de intensitate armonică, la relaţiile cromatice, dar şi la cele
de proporţionalitate a elementelor. Pictura sa, limpede, senină, calmă, este
expresia unei meticuloase elaborări, a credinţei artistului că numai lucrul
făcut cu temeinicie, cu totală pasiune, dobândeşte atributele valorilor menite
să rămână.

Bibl.: Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma,
Galaţi, 1999; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura
Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase
din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.

Peisaj Toamna
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Facultatea de Mecanică -  spaţiu al ştiinţei,
al tehnicii, dar şi al artei  (II)
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       În 1991, în exteriorul clădirii facultăţii, în partea stângă dinspre strada Domnească, a fost
amplasată lucrarea „Cetatea”, realizată de sculptorul Marian Zidaru (n. 22 august 1956,
Baloteşti, Ilfov) în cadrul ediţiei a treia a Taberei Naţionale de Sculptură în Metal. Este o
compoziţie în care artistul dezvoltă un motiv biblic, interpretat într-o viziune postmodernă.
Ulterior, lucrarea a fost mutată de la locul ei undeva în curtea facultăţii, într-un spaţiu apropiat
de intersecţia străzilor Basarabiei cu Grădina Veche. În prezent, acel spaţiu nu este îngrijit
suficient, iar lucrarea dă impresia a ceva părăsit. Rugina muşcă adânc din ea. În amplasarea
anterioară, prin orificiul în formă de cerc din mijlocul compoziţiei, artistul plantase un măr.
Acest element lipseşte acum.
       La 4 octombrie 1999, datorită rectorului de atunci al Universităţii „Dunărea de Jos”, ing.
dr. Emil Constantin, s-a realizat un act reparator faţă de memoria lui Lascăr Catargiu
(n. 1 noiembrie 1823, Iaşi - d. 30 martie, 1899, Bucureşti), fost pârcălab al ţinutului Covurlui,
deputat şi senator în mai multe rânduri al gălăţenilor, preşedinte al Consiliului de Miniştri
timp de patru mandate, fondatorul şi preşedintele Partidului Conservator până la sfârşitul
vieţii. Bustul său, care constituia elementul terminal al Monumentului Unirii Principatelor
(partea de bază de fapt a acestuia), realizat de sculptorul florentin Raffaelo Romanelli,
inaugurat în jurul datei de 14 iulie 1928 în spaţiul din faţa Grădinii Publice şi dat jos după 1948
de autorităţile comuniste, a fost reinstalat în partea stângă a edificiului Facultăţii de Mecanică.
        În 2010, din iniţiativa domnului prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, decanul Facultăţii de
Mecanică, sunt realizate în Campusul Ştiinţei alte două lucrări: „Sistem” de Relu Angheluţă
şi „Tocătorul de speranţe” de Eduard Costandache. Cea dintâi este o construcţie metalică
impozantă, cilindrică, de dimensiuni 5,70 x 5,40 x 5,20 m. Prin forma în spirală, ea ne duce cu
gândul la Turnul Babel. Cele patru etaje, cu o decoraţie exterioară de un gri-argintiu, sugerând
ţurţuri de gheaţă, stalactite şi stalagmite, atrag de la primul impact. În interior se află un
complex de utilaje şi mecanisme, simboluri ale
specialităţilor urmate de studenţi în cadrul Facultăţii
de Mecanică. La această lucrare, sculptorul a lucrat
mai mult de doi ani, efectuând singur toate operaţiile
de decupare metalică a ferestrelor decorative, de
sudare, de asamblare etc. „Tocătorul de speranţe” a
lui Eduard Costandache este un obiect tridimensional
de tip instalaţie, alcătuit din elemente ready-made. Un
vechi ciocan de forjă este prevăzut în partea superioară
cu un recipient în care se află fel de fel de aparate

electronice şi electrocasnice
neutilizabile. În partea de jos
se găsesc mai multe roţi
zimţate, unele mai mici, altele
mai mari. „Este o lucrare
adresată în special
studenţilor, mărturiseşte
artistul. Ea are o notă de
ironie şi umor în legătură cu
un eventual mod defectuos
de înţelegere a unui sistem
de valori de către cei care
pentru moment tranzitează acel spaţiu. Diversele materiale din
componenţa lucrării susţin însă, pe de o parte, şi ideea de reciclare,
iar pe de alta, ele au o conotaţie spirituală, în sensul că o dată
transformată materia neutilizabilă, aceasta începe un nou ciclu,
evoluează şi circulă într-o nouă formă”.

Sistem

Tocătorul de
speranţe
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Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” este o
prestigioasă instituţie gălăţeană din care, de-a
lungul anilor, mulţi absolvenţi şi-au luat zborul
spre învăţământul artistic superior. Unii dintre ei
s-au reîntors în urbea noastră şi lucrează ca
profesori chiar în cadrul acestui liceu, alţii predau
în instituţii de învăţământ preuniversitar cu alt
profil din oraş, sau activează ca liber profesionişti.
Nu puţini sunt şi aceea care s-au îndreptat spre
alte centre culturale ale ţării.  Roxana Elena
Ciucalău, care trăieşte în Bucureşti, se numără
printre aceştia, ea constituind o speranţă sigură
a artei româneşti încă de pe băncile şcolii.

        Născută la 12 iulie 1988 la Galaţi, ea a
absolvit Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”, Secţia
Arte textile, în anul 2007, după care a continuat
să studieze la Universitatea Naţională de Arte
din Bucureşti, Facultate de Arte Decorative şi
Design, Secţia Artă Murală, pe care a terminat-o
în 2010 la clasa Lect. univ. dr. Lisandru Neamţu.
La aceeaşi instituţie de învăţământ superior şi la
aceeaşi specialitate a urmat şi studiile de masterat
(2012). A participat la mai multe manifestări de
grup, din care amintim: Expoziţia de pictură,
grafică şi icoane, Institutul Cultural Român, Viena,

Austria (2004); Expoziţia „Vernisaj A”, Foaierul Teatrului de Comedie din Bucureşti
(2007); ”Lisandru şi invitaţii”, Centrul Cultural „Friedrich Schiller”, Bucureşti (2009);
„Vis de poet”, Centrul Naţional de Artă al Academiei Române, Bucureşti (2010);
Expoziţia „Arta la pachet” (împreună cu Ana Maria Iana - fotografie, Oana Popescu
- ilustraţie, Mihai Grăjdeanu - benzi desenate), Galeria Foto a Cinematografului
„Patria”, Bucureşti (2011). Talentul şi munca artistică i-au fost răsplătite cu mai
multe distincţii: The fifth prize „The aleventh
competion of paitings by children en
theenvironment”, Japonia (2002); Trofeul de aur,
Festivalul Internaţional de Cultură şi Artă, Tianjin,
China (2004), Premiul I, secţiunea Arte textile,
Olimpiada Naţională de Artă, Iaşi (2005); Premiul
Municipiului Galaţi (2005), Premiul I, secţiunea Icoană
pe lemn, Olimpiada Naţională de Icoane, Sibiu (2005),
Premiul III, secţiunea Arte textile, Olimpiada
Naţională de Artă, Timişoara (2006), Premiul I,
Concursul Naţional „Gheorghe Naum”, ediţia
a XII-a, Brăila (2006); Premiul I, secţiunea Arte textile,
Olimpiada Naţională de Artă, Cluj-Napoca (2007);
Premiul I, secţiunea Icoană, Premiul I, secţiunea Arte
Textile, Concursul Internaţional de Artă Plastică
„Camil Ressu”, ediţia a VI-a, Galaţi (2007). A luat parte la Tabăra Naţională de Pictură
de la Amara-Paviloane, Slobozia (2006), iar în perioada octombrie 2011- martie 2012
a beneficiat de o bursă de studii Erasmus la Bologna (Italia). Între 2007-2010 a
frecventat şantierele de pictură bisericească din Bucureşti (Mănăstirea Radu Vodă,
Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena) şi din Panciu ale pictorului George
Sorin Nicolae, autorizat de Patriarhia României, unde a avut posibilitatea să
aprofundeze tehnicile de pictură murală a secco, a fresco, pictură pe lemn, tehnica

În sfera
decorativului

Roxana Ciucalău

Isis si Osiris
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de poleire a unei icoane şi, implicit, stilul bizantin de pictură. Stăpâneşte, de asemenea,
tehnica vitraliului şi a mozaicului.

        Cu o pregătire de specialitate în arta murală, domeniu în care a realizat în 2010,
în tehnica a secco şi acril, două frumoase compoziţii cu instrumente muzicale (dimensiuni:

150x350 cm; 150x100 cm) la Centrul Cultural Metropolitan
pentru Tineret din Bucureşti, Roxana Ciucalău, şi în pictura
de şevalet, nu s-a îndepărtat de sfera decorativului. Lucrările
expuse până acum la manifestările de grup şi colective
confirmă această opţiune a tinerei artiste. Tematica lor este
variată şi variate sunt şi mijloacele de transpunere plastică.
Tablourile reprezintă fragmente de frize cu motive geometrice
şi florale, structuri vegetale şi minerale, peisaje acvatice şi
terestre, compoziţii cu instrumente muzicale, cu edificii şi
elemente de arhitectură, sau inspirate din mitologia egipteană.
Uneori, artista este atrasă şi de abstracţia lirică. Tehnicile în
care sunt lucrate diferă de la ulei pe pânză şi carton până la
acuarelă, tempera, tempera cu emulsie de ou, acrilic, tuş.
Adesea, pictoriţa împarte spaţiul plastic în mai multe registre
sau aduce în prim-plan silueta umană, fie bine figurată, fie
doar sugerată. Transpunerea o face în forme succesive,
ordonate ritmic pe orizontală sau pe verticală, realizând
ingenioase jocuri cromatice, armonioase, cu subtile
transparenţe şi fluidităţi de pastă. Coloristica este sensibilă,
vioaie, proaspătă, păstrând mai întotdeauna o anumită
discreţie. Un lirism cald, o poezie discretă se revarsă din
cadrul patrulaterelor pictate. Liniile şi planurile se
intersectează sau se suprapun.

      În domeniul artei religioase, icoanele Roxanei Ciucalău sunt pictate pe suport
de lemn, în culori de tempera cu emulsie de ou, o tehnică foarte veche. Respectând
rigorile erminiilor şi tradiţiile româneşti ale genului, ea reuşeşte să pună în valoare
frumuseţea picturii bizantine şi să comunice prin imaginile sacre configurate sentimentului
prezenţei în viaţa oamenilor a lui Dumnezeu şi a sfinţilor. Personajele biblice din icoanele
ei au chipuri blajine, privesc cu milostenie şi blândeţe la cei care vin să se închine la ele.
Materia picturală este răspândită cu fineţe, detaliile sunt lucrate cu minuţiozitate, emulsia
de ou asigură culorilor prospeţime şi rezistenţă în timp.

     În viitor, artista va continua cele două genuri de pictură laică şi religioasă, întrucât
consideră că „metoda de realizare a icoanelor bizantine constituie o lecţie
fundamentală de pictură, care, însuşită treptat şi stăpânită, deschide calea a numeroase
posibilităţi pentru pictura laică. Personal, spune ea, am constatat formarea unei
anumite conduite de lucru în momentul în care realizez icoane, semnificativă fiind
sistematizarea etapelor procesului creativ. Se poate deduce de aici felul cum privesc
tehnic şi ideatic proiectele mele de natură laică, influenţa primită, încercând astfel să
adaug lucrărilor din această categorie o anumită încărcătură simbolică”.

      Roxana Ciucalău  împlineşte luna aceasta 25 de ani, este foarte tânără, se află la
începutul carierei sale artistice, este însufleţită de dorinţa de a crea lucrări care să-i facă
cinste, să reziste şi să rămână
în timp. Sentimentul
perenităţii operei de artă este
cel care o animă  în
activitatea sa şi  ştie că
talentul,  stăpânirea
tehnicilor picturii,
creativitatea, găsirea celor
mai bune soluţii de
transpunere plastică  şi
munca asiduă o vor ajuta ca
toate visurile şi aspiraţiile să
devină realitate.
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Tradus de
Nicoleta Dima,
Facultatea de
Litere, Galaţi.

mapamond

Un bărbat care doarme

Pentru cei din jur indiferentul nu e nici ignorant, dar nici ostil.
Scopul tău nu este acela de a redescoperi bucuriile sănătoase ale
analfabetismului, însă citind nu acorzi niciun privilegiu lecturilor
tale. Scopul tău nu este acela de a ieşi complet dezbrăcat din casă,
ci de a fi doar îmbrăcat fără ca asta să însemne în mod obligatoriu
preocupare sau abandon; scopul tău nu este acela de a te
condamna să mori de foame, ci doar să te hrăneşti pentru a putea
supravieţui. Nu că ai dori să îndeplineşti toate acţiunile astea în
perfectă inocenţă, căci inocenţa e un cuvânt puternic: pur şi
simplu. Şi dacă acest pur şi simplu ar avea un sens care să lase
toate aceste acţiuni pe un teren neutru, degajat de orice valoare şi
să nu fie funcţional; mai ales funcţional pentru că funcţionalul este
cea mai idioată valoare, cea mai compromiţătoare, ireductibilă. Să
nu mai fie nimic de spus pentru că altfel: mănânci, eşti îmbrăcat,
dormi, mergi. Să fie vorba doar de acţiuni, de gesturi dar nu de
dovezi şi nici de piese de schimb. Îmbrăcămintea, hrana, lecturile
tale nu vor mai vorbi în locul tău, nu te vei mai juca cu ele, nu le
vei mai încredinţa epuizanta, imposibila, muritoarea obligaţie de a
te reprezenta.

Când mergi să mănânci la Petite Source, la Bière, sau la Roger
la Frite este într-un fel ceea ce psihosociologii numesc luarea
hranei: absorbi o dată sau de două ori pe zi, rar de mai multe ori,
un compus strict calculat de protide şi glucide, sub forma unei
bucăţi de carne de vită la grătar, a unor felii de cartofi îmbibate în
uleiul fierbinte, a unui pahar de vin roşu. Este vorba  doar de un
steak, uneori numit beef-steak sau chiar bistec, dar cu siguranţă nu
de o bucată de carne cu os, de cartofi pe care nimeni nu-i va
supraaprecia cartofi pai, de un pahar de vin roşu la care nu se va
gândi cineva să-i dea un nume şi nici să-i delimiteze superioritatea
calitativă. Dar stomacul şi palatul tău bucal nu mai fac diferenţa
(asta dacă au făcut-o vreodată).
Limbajul a fost mai rezistent: ţi-a trebuit ceva timp pentru ca
bucata de carne să înceteze să mai fie fragedă, tare sau vânjoasă,
rondelele de cartofi uleioase şi moi, vinul acid, pentru că aceste
calificative depreciative, purtătoare la început de sensuri triste,
evocatoare pentru masa săracilor, hrana golanilor, supe populare,
bâlciuri, îşi pierd treptat substanţa şi pentru că tristeţea, sărăcia,
nevoia, ruşinea s-au ataşat în mod inevitabil - această grăsime a
devenit cartofi pai, duritatea a devenit carne, aciditatea s-a
transformat în vin - încetează să te mai frapeze, să te marcheze, şi
în acelaşi timp, la capătul opus, semnele nobile nu te mai conving,
exact inversul abandonului, al bâlciului, al petrecerii.
Nicio energie sacră, niciun nectar divin nu îţi umple nici farfuria şi
nici paharul. Niciun punct al exclamării nu îţi însoţeşte masa.
Mănânci carne, cartofi prajiţi şi bei vin. Nestrăbătuta distanţă care
desparte carnea de vită de Villette de meniul pe care aproape
zilnic îl reclami chelnerului care lucrează la Petite Source, de
îndată ce ai intrat,  nu mai are nicio putere asupra ta.

Georges
Perec
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Din istoria Poliţiei române

Din impresionantul tom apărut recent la Editura Agaton, „Din istoria Poliţiei române.
Poliţia oraşului Galaţi între anii 1832 şi 1949. Istoric şi documente”  vom publica
fragmente, sperăm noi cât mai atractive pentru iubitorul de istorie, profesionist sau nu.
Continuăm prezentarea regulamentului din anul 1865 „pentru proprietarii şi conducătorii
fiacrelor (birjelor) din Galaţi” unde se fac referiri la obligaţiile care le reveneau atât în
ceea ce priveşte luarea în evidenţă de către municipalitate, cât şi la regulile de circulaţie
şi atitudinea pe care trebuiau să o manifeste în timpul serviciului, precum şi la măsurile
sancţionatorii.

CAPITOLUL III

Art. 15. Orice birjar e obligat:
1. A nu sta pe locul ce nu este ocupat.
2. A nu ieşi, mergând pe stradă, din rândul ce trebuie, sa ţină tot timpul pe
dreapta.
3. A nu se băga prin locuri dosnice şi a staţiona prin alte părţi decât la locurile

destinate care sunt următoarele:
I.Piaţa Cuza, alături cu Bursa;
II. Piaţa Cuza, în faţa pensionatului Mitrupulo;
III.Piaţa Cuza, în faţa caselor M S. Domnului;
IV. La răscrucea străzii Zimbrul cu Strada Domnească, iar duminicile şi sărbătorile

serile vor sta şi în Piaţa Ştefan cel Mare

4. A nu astupa drumul oprindu-se pe stradă sau înaintea cârciumilor ori altor
asemenea locuri.
5. A nu conduce caii dinăuntrul trăsurii sau a se depărta de lângă trăsură când se

va da jos de pe capră.

6. A nu merge pe străzi mai repede decât în trapul cailor.
7.A cumpăni caii cel puţin cu 25 paşi când vreun om s-ar afla trecând peste drum

sau când birja va trece pe la capătul altei străzi ca să nu lovească pe nimeni. La
proba contrarie, birjarul va fi pedepsit după gravitatea faptei conform legii.

8.A avea mare băgare de seamă ca să nu stropească cu noroi pe oamenii ce
circulă pe trotuare şi întotdeauna să mâne caii în depărtare cel puţin de trei palme
de trotuare şi nu pe şanţuri unde se scurg apele. Pentru o asemenea necuviinţă va
fi supus prima dată la o amendă de cinci lei, a doua oară cu zece lei şi a treia oară
cu 15 lei, sau la arest de 24 ore pentru prima oară şi de 48 pentru a doua oară şi aşa
mai departe.

Art. 16. Orice birjar care va fi găsit băut de primul agent comunal sau poliţienesc
şi când se va dovedi beat pentru a treia oară i se va ridica dreptul de a conduce caii
pe viitor.

Art. 17. Birjarii sunt datori a se purta cu respect şi bună cuviinţă către persoanele
cu care vor umbla. In caz de neînţelegere între birjar şi persoana ce-1 ocupă
pentru plată sau pentru altele împrejurări, birjarul nu va putea face alta decât a se
adresa la cel dintâi agent comunal sau poliţienesc. Acest agent va însoţi pe amândoi
până la Primărie sau la comisiunea poliţienească ce seva afla mai cu apropiere.
Acolo birjarul îşi va face reclamaţia şi îşi va cere dreptul.

Art. 18. Niciun birjar neocupat nu poate refuza, sub niciun pretext, de a merge
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cu orice persoană ar voi a-1 angaja, sub penalitatea prevăzută la articolul 15, aliniatul 8.
Art. 19. Nu este permis birjarilor a umbla cu femei sau bărbaţi beţi şi a-i conduce la

locuri de petrecere. Iar din contra urmare, birjarul va pierde dreptul de a fi satisfăcut când
va reclama şi, în afară de acesta, va fi arestat pentru 48 de ore.

Art. 20. Nu este permis birjarilor de a ridica ziua bagajele sau alte obiecte dintr-o
casă fără

ştirea stăpânului acelei case. Iar dacă acele obiecte s-ar dovedi a fi furate, birjarul va fi responsabil
de dânsele către proprietarul lor.

Pentru timpul nopţii aceasta oprire este tară excepţie, adică în niciun caz nu le este iertat
a ridica alte lucruri, fără o prealabilă autorizaţie de la agenţii comunali sau poliţieneşti.

Art. 21. Orice obiecte s-ar uita în birjă de vreo persoană, birjarul va depune o declaraţie despre
obiecte uitate, locurile pe unde a umblat cu acea persoană, la ce oră şi până când a umblat cu
dânsa şi ce caracter şi semnalmente are acea persoană.

In caz de tăinuire din partea birjarului a unor asemenea obiecte sau bani, el se va da judecăţii
spre a se pedepsi conform legii

Art. 22. Niciun birjar nu va fi vrednic a primi gajiuri (amaneturi) pentru plata birjei ci, la
caz de a i se refuza de cineva plata ce i se cuvine, el se va adresa la cel dintâi agent comunal sau
poliţienesc spre a i se face îndestulare.

Art. 23. Fiecare birjar va primi un livret (condicuţa) ca acesta, cu plata de un sfanţ, spre a avea
în vedere datoriile sale şi a se conforma întru toate întocmai. In caz de pierdere a acestui
livret va fi obligat a lua altul cu aceeaşi ...

Art. 24. Fiecare conducător de birjă este obligat a avea totdeauna cu dânsul când iese cu birja
mai multe bilete cu nr. birjei sale, numele şi prenumele proprietarului, şi îndată ce se va urca
o persoană în trăsură să-i dea în mână unul din acele bilete. Cel ce va refuza să primească un
asemenea bilet de la birjar va pierde dreptul de a reclama în contra lui, pentru orice cauză
ar fi.

Art. 25. Orice persoană care doreşte să meargă afară de barieră împrejurul oraşului cu
ora, birjarii nu pot a o refuza, ci va fi dator a merge cu preţul fixat la art. 13, plătindu-i-se şi
întoarcerea, dacă persoana rămâne afară din oraş.

Art. 26. Oricare proprietar sau conducător de birjă va contraveni la una sau la mai multe din
dispoziţiile acestui Regulament, afară de cazurile supuse penalităţilor prescrise întrânsul, se va
supune la amendă de 15 lei sau arest de 72 ore, şi în caz de recidivă va fi dat în judecată.

Nr. 3426
1865 August 28. Primar, I. Vizu. Secretar, G.
Attanassiu.

Premiu special pentru Silviana Andreea

La cea de-a XV-a ediţie a Expoziţiei-concurs de icoane
„Rugămu-ne Ţie!” ce se desfăşoară la Piteşti şi Curtea de Argeş, în organizarea
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Argeş, cu ajutorul Muzeului Judeţean Argeş, a Consiliului Judeţului Argeş
şi a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, eleva Centrului Cultural Dunărea
de Jos, mai exact a Şcolii de Arte (clasa Olimpia Ştefan), Silviana Andreea
Horga, a obţinut un premiu special, marele premiu ajungând la Craiova, la
Cristina Gheorghe. Din juriu au făcut parte pictorul restaurator Ion Darida,
preotul Nicolae Brânzea, pictorii bisericeşti  Lăcrămioara Anton şi Dorin
Grecu, artistul plastic Augustin Lucici, sociologul Radu Oprea şi directorul
CJCPCT Argeş, Sorin Mazilescu. Este primul gălăţean care primeşte o
distincţie la această prestigioasă manifestare.(a.g.s.)
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BOGDAN  PETRICEICU  HAŞDEU

I. De ce a fost nominalizat B. P. Hasdeu să redacteze dicţionarul
Etymologicum Magnum Romaniae?

Pentru a descifra motivele acestei nominalizări, credem că este important să
vedem care erau dicţionarele existente până la momentul acela.

- Dicţionar etimologic ştiinţific al limbii române (1870-1879), redactat de
Alexandru Cihac (1825-1887), lingvist român, născut la Iaşi, membru de onoare al
Academiei Române (1872), fiu adoptiv al medicului german Iacob Stanislau Cihac
(1800-1888) stabilit la Iaşi şi care a editat primul manual de istorie naturală în limba
română (1837); membru al Academiei Române în acelaşi an cu fiul său, 1872 1.

 -  Dicţionarul limbii române redactat de August Treboniu Laurian (1810-
1881) şi Ioan C. Massim (1825-1877), desemnaţi de Societatea Academică Română,
academicieni filologi, cunoscuţi pentru excesele latineşti practicate. Lucrarea a
apărut în două volume, la Noua tipografie a laboratorului român din Bucureşti.
Primul volum, cu 1332 pagini, în 1871, iar volumul II, cu 1622 pagini, în 1876. Un
Glosar a fost editat în acelaşi an cu primul volum. Această lucrare a fost finanţată
de Evanghelie Zappa (1800-1865)2, cel care a oferit fonduri financiare pentru
înfiinţarea Academiei Române şi a reînviat Jocurile Olimpice moderne.

- Dicţionăraş de cuvinte tehnice 3, al lui Teodor Stamati (1812-1852), publicat
la Iaşi în 1851.

- Dicţionarul de la Budapesta, redactat de Petru Maior în anul 1825, primul
dicţionar etimologic al limbii române 4.

Care au fost reproşurile aduse acestor dicţionare ?
Pentru a înţelege deficienţele dicţionarului Laurian – Massim, trebuie să-l

încadrăm în epoca când a fost elaborat. În condiţiile când „Dieta
Ardealului” respinge cererile episcopului Inochentie Micu, pentru
acordarea de drepturi românilor, motivând că „românii sunt nişte
pribegi”, este firesc ca „Şcoala ardeleană” în care intrau figuri de
cărturari precum: Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, să
se lupte pentru a demonstra originea romană a poporului român din
Transilvania. Aşa se explică faptul că Laurian şi Massim  au introdus
numeroase cuvinte pe care le-au luat direct din dicţionarele latine,
cuvinte care nu s-au putut încetăţeni în limba română. Lazăr Şăineanu,
referindu-se la acest dicţionar, afirma în 1894: „Autorii, care luaseră
asupra-şi această uriaşă întreprindere, erau negreşit, departe de a
presimţi că, împingând subiectivismul până la ultima sa limită, vor
aduce, mai mult decât toate combaterile adversarilor lor, prăbuşirea
întregului edificiu la a cărui înălţare munceau de aproape o sută de
ani atâţia bărbaţi vrednici de laudă… Rătăcirea seculară care cuprinse
minţile cele mai harnice ale învăţaţilor ardeleni a căzut copleşită sub
povara propriei sale exageraţiuni” 5.

Un bun exemplu de cum a fost conceput acest dicţionar îl putem
găsi chiar în prefaţa lui: „Asia dero un dicţionar român, demn de
acest nume, caută se coprenda tote cuvintele, tote formele şi
constructionile de cuvente curatu romanice, care vre una dată s-
au scrissu si cate mai allessu se audu in gur-a poporului românu
d-in tote partile, pre unde sortea a arruncatu pre Români: verce
vorba, verce forma curatu romanica, aflese ea in verce ânghiu, in
gur-a unui cîtu de margenitu numeru de Români, are dreptulu
necontestatu de a trece in gur-a totoru Româniloru, si prin urmare
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dreptulu de assemenea necontestatu de a capetă unu locu
in dictionariulu limbei române. Sengurulu criteriu, care
cauta se conduca pre lessicografulu românu, este si nu
pote fi de câtu romanitatea cuventeloru in forma ca si in
materia; abbaterea de la acestu criteriu duce de
neapperatu la neintellegere, si prin acest-a la periclu, la
scissione intre fratii de acellu-asi sange, peno astadi asia
de strinsu uniti prin legamentele limbei” 6.

Totuşi trebuie să amintim faptul că Petru Maior, când a
redactat Dicţionarul de la Budapesta, „nu s-a gândit să
elimine din lucrarea sa cuvintele care nu erau latine, în timp
ce Laurian şi Massim nu au trecut în dicţionarul lor decât
formele româneşti de origine latină, inclusiv cele create de
ei pentru a îmbogăţi, după o concepţie proprie, limba.
Cuvintele împrumutate din slavă, greacă, turcă sau de
origine necunoscută, ei le-au strâns într-un glosar aparte,
care, socoteau ei, urma să arate elementele ce trebuiau
excluse din limba română. A fost o triere ciudată şi una din
lucrările cele mai bizare ce s-au cunoscut vreodată”, avea
să spună Ovid Densuşianu 7.

Hasdeu considera Şcoala ardeleană: „O direcţiune
unilaterală în sens latin, pe care o justificau împrejurările
naşterii sale şi latinitatea reală a limbii române, dar a căzut
datorită exceselor”. Referindu-se la Samuil Micu, Gheorghe
Şincai şi Petru Maior, spune cu eleganţă: „măreţia lor trebuie
măsurată nu prin aceea ce ei au făcut, ci prin ceea ce voiau
să facă; a deştepta naţionalitatea română, a o deştepta cu
orice preţ” 8.

Referindu-se la Dicţionarul lui Cihac, tot Ovid
Densuşianu susţine următoarea analiză critică: „Cu totul
altul a fost drumul urmat de Cihac în lucrările de lexicografie.
Cunoştinţele sale erau mai întinse şi mai variate; şi, în general,
el a văzut lucrurile mai corect decât mulţi alţii care au lucrat
în aceeaşi direcţie. Totuşi nici el n-a putut evita unele
exagerări. Deoarece partizanii teoriilor latiniste nu voiau să
recunoască influenţa limbii slave asupra limbii române, Cihac
s-a străduit să dovedească falsitatea acestui mod de a vedea
lucrurile. Iar pentru a-şi susţine mai bine teza, el s-a apucat
să descopere în limba română un număr cât se poate de
mare de elemente slave şi să le semnaleze celor care le
contestau sau se prefăceau că nu le cunosc. Acest lucru
l-a făcut să susţină că influenţa slavă asupra limbii române
s-a exercitat într-o măsură mult mai mare decât s-ar fi putut
crede” 9.

Tot referitor la acest Dicţionar redactat de Cihac, un
alt critic literar, Gabriel Drăgan, avea să consemneze pentru
elevi şi studenţi următoarea constatare în Istoria Literaturii
Române: „O altă eroare a fost săvârşită de un lexicograf
român, Al.Cihac, într-o numărătoare a cuvintelor în prefaţa
dicţionarului alcătuit de el în 1879 10: „în limba română s-ar
afla 2/5 elemente slavone, 1/5 turcisme, 1/5 din diferite alte
limbi şi numai 1/5 elemente latine, ceea ce era cu totul greşit,
după cum s-a dovedit mai târziu de către distinşi filologi şi
profesori, precum: Ovid Densuşianu, Sextil Puşcariu,
Al.Philippide, N. Iorga, Ilie Bărbulescu şi alţii” 11.

Hasdeu a semnalat şi el această clasificare a cuvintelor
provenite din diferite limbi, după statistica făcută de Cihac,
dar mult mai nuanţată decât G.  Drăgan. În Prefaţa primului

volum din Etymologicum Magnum Romaniae, Hasdeu
analizează această latură a dicţionarelor, afirmând în 1886:
„Dicţionarele, aşa cum s-au făcut până astăzi, nu ne dau
circulaţiunea limbii; şi tocmai acesta este punctul cel
esenţial. Această eroare a comis-o Cihac în privinţa limbii
române asigurându-ne că: „Elementul latin în limba română
nu reprezintă astăzi decât o cincime din vocabularul său, în
timp ce elementul slav reprezintă 2/5 şi chiar mai mult” 12.

Dar pentru a combate „aritmetica” lui Cihac, alege un
exemplu din Dobrogea, care a fost expusă poate cel mai
mult la influenţa slavonă şi turcă, fiind locuită sau influenţată
timp de secole de bulgari şi otomani. Hasdeu alege o doină
românească dobrogeană, culeasă de Teodor Burada:

Vara vine, iarna trece,
N-am cu cine mai petrece;
Şi cu cine am avut,
Vai de mine, l-am pierdut!
L-a mâncat negrul pământ,
La biserică-n mormânt!
Concluzia exprimată de Hasdeu este foarte fermă: „Câte

cuvinte, atâtea latinisme, fără nici un amestec străin, absolut
nici unul! Ar fi putut oare Cihac să ne găsească tot aşa un
cântec românesc pe jumătate mai scurt, sau măcar să
compună el însuşi în proză o frază românească de cinci
şiruri, în care toate cuvintele să fie numai slavonă sau numai
turcă, sau numai slavonă şi turcă, de vreme ce, după el,
elementul turc în limba română este egal la număr cu cel
latin, iar elementul slavon este dublu? Negreşit, slavismele
în limba română şi chiar turcismele, nu sunt puţine; în
circulaţie însă, adică în activitatea cea vitală a graiului
românesc, în mişcarea cea organică, ele se pierd aproape cu
desăvârşire faţă de latinisme” 13.

Note:

1 Dicţionarul Enciclopedic, vol. I, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,
1993, pag. 387.
2 A.T. Laurian şi J.C. Massim, Dicţionarul limbii române, vol. I,
Bucureşti, pag. IV. După pagina de titlu există inscripţia următoare:
Memoriei FERICITULUI EVANGELIU ZAPPA, din al cui fond se
lucredia şi se tiparesce, se dedică acest opu.
3 Paharnicul Teodor Stamati, Dicţionăraş românesc de cuvinte
tehnice şi alte greu de înţeles, Iaşi, 30 noiembrie1851, Tipografia
Buciumului Român, 310 pagini
4 Ovidiu Densuşianu, Istoria limbii române, vol. I, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1961, pag. 9
5 Lazăr Şăineanu, Istoria filologiei române, Ed. a II-a, Bucureşti,
1894, pag. 171.
6 A. T. Laurian şi J.C.Massim, op.,cit., pag. VII.
7 Ovidiu Densuşianu, op.,cit., pag. 10.
8 B.P. Hasdeu, Cuvente den bătrăni, tom III, Bucureşti, 1881,
pag. IX.
9 Ibidem, pag. 10
10 Cihac, Dicţionar etimologic daco-roman, Tom II, pag. VII,
XII.
11 Gabriel Drăgan, Istoria literaturii române, ediţia a III-a, Ed.
„Vatra” din Bucureşti, 1943, pag. 19.
12 B. Petriceicu-Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae,
Tomul I, Ed. Stabilimentul grafic Socec&Teclu, Bucureşti, 1886,
pag. L.
13 Ibidem, pag. LI.
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În ziua de 24 iunie, de
Sânziene, Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi a
organizat,  pentru publicul
gălăţean şi nu numai, un
spectacol de interpretare a
obiceiurilor de vară „Paparuda”,
„Caloian”, „Drăgaica” ce s-a
desfăşurat în aer liber, în incinta
Muzeului satului „Petru
Caraman”, situat în cadrul
rezervaţiei naturale Pădurea
Gârboavele, creându-se astfel
atmosfera din viaţa satelor de
altădată, unde aceste obiceiuri
erau din plin practicate.

Retrăirea momentelor
de odinioară şi întoarcerea în
timp a fost realizată cu ajutorul grupurilor
folclorice „Lozioara” din Braniştea,
coordonat de dl.  Mihai Gheorghe,
„Cuzanca” din Cuza Vodă, coordonat de
dna. Tudoriţa Oprea sub atenta îndrumare
şi colaborare a dnei. Steriana Frigioiu,
„Glasul Odăieşilor”din Odaia Manolache,

comuna Vânători, grup coordonat de dna. Ecaterina Hulea,
„Colindiţa”din Piscu, îndrumător fiind dna. Bălaşa
Frumuşanu, „Ghiocelul” din Luncaviţa - Tulcea, grup
coordonat de dl. Gheorghiţă Trandafir şi grupul
„Cununiţa”din Brăila, îndrumător dna. Geanina Vasilescu.

Manifestarea, ajunsă la cea de-a XIII-a ediţie, este
înscrisă în proiectul „La Dunăre de Sânziene”, proiect ce se
derulează în cadrul unui mai amplu program, sugestiv
intitulat Ro-Ethnos, ce are în vedere organizarea şi realizarea
unor evenimente şi activităţi de interes local, regional,
naţional, EuroRegional şi internaţional.

Prin desfăşurarea acestui proiect se urmăreşte
valorificarea şi evidenţierea scenică a patrimoniului imaterial
- obiceiurile tradiţionale de vară practicate în trecut de
comunităţile săteşti din judeţul Galaţi, precum şi ale

comunităţilor săteşti din localităţi din sudul Moldovei şi
din EuroRegiunea Dunării de Jos.

Motivaţia proiectului este aceea că marele public
nu cunoaşte formele de cultură populară arhaice româneşti
practicate în mod obişnuit în mediul rural, în timpul verii, şi
în mod special, în timp de secete severe, în scopul invocării
ploii, sau a ritualurilor de vară, în general.

Cunoscute, în prezent, ca jocuri ale copilăriei din
anii 1980 practicate, în mediul rural, de copii, pe uliţele
colbuite ale satului sau pe străzile betonate ale urbanului,
aceste obiceiuri făceau parte, până nu demult, din existenţa
cotidiană a comunităţilor săteşti, şi erau practicate cu bună
credinţă şi cu un scop bine definit.

Astăzi, importantă este punerea în valoare a
acestor  obiceiuri deosebit de extinse în trecutul
comunităţilor săteşti din sudul Moldovei cât şi valorificarea
lor scenică şi repunerea lor în circulaţie, ca datini ce
constituie patrimoniul imaterial cultural zonal, regional şi
naţional. Nu lipsită de importanţă este şi descoperirea de
noi variante ale acestor obiceiuri intens practicate în trecut
într-o serie de forme diverse, de la sat la sat, regiune la
regiune sau chiar de la o naţiune la alta. Sunt obiceiuri şi
variante ale acestora care pot fi conservate şi valorificate la
nivelul serbărilor şcolare, a concursurilor şi olimpiadelor
şcolare, recunoscute ca parte componentă a folclorului
şcolar.

Stimularea comunităţilor săteşti în dezvoltarea şi
organizarea unor manifestăr i folclorice proprii,
reprezentative zonei de apartenenţă este de asemenea foarte
importantă pentru transmiterea către generaţiile viitoare a
unor tradiţii reale, autentice, necosmetizate, modificate sau
adaptate după modul în care cel care le practică simte să
intervină.

Laura Panaitescu

La „Dunăre de Sânziene”
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Târgul meşterilor populari
În spiritul unei adevărate tradiţii, în perioada 21–23 iunie, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a

organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Galaţi, cea de a XIII - a ediţie a „Târgului meşterilor
populari”, care s-a bucurat în acest an de o locaţie nouă - Parcul Ţglina I.

Evenimentul a reunit meşteri populari din toate zonele ţării şi totodată o diversă gamă de produse
tradiţionale, dintre care amintim ceramica din Horezu şi din Braniştea, ouăle încondeiate din Suceava, zgărdanele
din Maramureş, măştile tradiţionale din Vrancea, ţesăturile din mătase naturală şi din păr de capră din Vâlcea,
crestărurile în lemn din Argeş şi din Neamţ. Începând cu acest an, reprezentativitatea meşterilor gălăţeni în
cadrul târgului a crescut, prin participarea doamnei Georgiana Pasnicu cu icoane pe sticlă, doamnei Măndiţa
Pepelea cu crestături în lemn şi a domnului Petre Spătaru cu împletituri din nuiele.

Atmosfera de sărbătoare a fost întregită şi de această dată de spectacole susţinute de Ansamblul
“Doina Covurluiului”, solişti şi tineri interpreţi, Fanfara “Valurile Dunării” ale Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”, precum şi demonstraţii ale unor meşteşuguri tradiţionale.

Anişoara Ştefănucă
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Responsabilitatea pentru grafie,
conţinutul opiniilor, argumentelor sau
părerilor aparţine, în exclusivitate,
autorilor. Materialele primite, publicate
sau nepublicate, nu se înapoiază.
Redacţia revistei nu împărtăşeşte
întotdeauna ideile conţinute în  textele
publicate. Fotografii: ag.secară sau din
arhiva Centrului sau alte surse,
precizate când este cazul.
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in memoriamPOETUL  FILOSOF

„Există ceva de negândit: existenţa.”  (Kierkegaard)

Poetul Simon Ajarescu a plecat aşa cum a trăit, SINGUR şi DEMN.
În lumea poeţilor a fost un singular. Nu se aseamănă cu nimeni şi

nu se leagă de nici un alt nume. Destinul poeziei sale este de asemenea
singular, ieşit parcă din făgaşele comune ale vremii. Poezia lui cuprinde
un mesaj elevat, cu acces dificil, greu de asimilat, dând naştere la
nenumărate comentarii şi interpretări pentru care nu există un echivalent
înainte, cu termeni mult depăşiţi de AZI.

Un spirit vizionar, într-o epocă de criză pentru Poezie, cu adevărate
mutaţii, cu o emancipare stranie a cuvintelor. Niciodată nu a avut îndoieli
asupra valabilităţii sau justificării scrisului său.

„Acum sunt neînţeles, pentru că sunt cu mult înaintea lor”,
obişnuia să spună. Singurătatea lui Simon Ajarescu nu a fost niciodată,
totuşi, o singurătate totală, absolută. Nu a dus nostalgia unui cămin
conjugal. Se simţea bine singur, înconjurat de cărţi şi reviste literare.
Prin cămăruţa lui de la bloc, ai cărei pereţi respirau atâta poezie şi
literatură, s-au perindat, de-a lungul anilor, poeţi şi scriitori, care i-au
cerut părerea despre scrierile lor, scriitori care, în final, l-au părăsit.
Demn şi retras, „fără relaţii de putere”, nu a făcut nimic ca să-şi primească
acele confirmări ale scrisului său din lumea literară, confirmări pe care,
cum e omenesc, le aştepta însă însetat.

„Nu mă supără criticile, m-ar supăra tăcerile.” „Oamenii trebuie să
moară... ca să-i înţelegem cum trebuie... Şi poate nici atunci, ci după
mulţi ani!” Una dintre dorinţele lui a fost ca toate scrierile din ultimii 10
ani, ce nu le-a putut publica, să fie donate Bibliotecii V.A.Urechia. Din
ele mi-a citit deseori câte ceva. Descifrate, aceste manunscrise vor
dezvălui „universul prodigios pe care l-a avut în cap”. Scrierile sunt
pline de sensuri ascunse, tulburătoare, exprimate într-un stil complicat,
senzaţii şi gânduri redate din trăirea timpului, care să scoată încă o
dată la iveală marea personalitate a poetului. Un gânditor care a încercat
să-şi deghizeze ideile şi adevărurile în simboluri. Smuls dintr-o existenţă
obişnuită, distanţat de viaţa de afară, în singurătatea lui se simţea
liniştit şi împlinit. A fost sigur că va trăi până în anul 2040. Era una
dintre rătăcirile lui voite. Neliniştea a pus stăpânire pe el când a văzut
că nu se mai poate îngriji singur. Plin de demnitate, nu voia să apeleze
la nimeni. Zicea: „Poetul Ajarescu nu primeşte indicaţii de la nimeni, şi
nu eu trebuie să-i caut pe „ei”, ci „ei” pe mine.” Intram cu emoţie în
acea cămăruţă curată şi simplă care îi aparţinea.

O vitrină cu cărţile lui expuse şi câteva diplome. O măsuţă din
lemn cu o faţă de masă albă din dantelă. O farfurie cu câteva fructe,
creioane, pixuri şi coli de hârtie pentru scris. Un scaun pe care se aşeza
el şi un fotoliu pe care mă aşezam eu cu manuscrisul de poezii în mână.

A fost un început de prietenie care s-a consolidat în cursul celor
13 ani.

Era atât de exigent, cinic uneori, spunând adevăruri care dor, când
îşi arunca privirea săgetătoare asupra scrisului. „Poezia nu este
beletristică, ea este fantezia şi cântecul sufletului!” Un poet filosof, un
maestru al gândirii, greu de întrecut şi greu de înţeles pentru cititorul
cu o cultură nu prea rotundă.

Pe peretele din faţa mea, o icoană cu Iisus, alături altă icoană,
Eminescu, căruia i-a dedicat o carte de arhipoeme, „Eminescu versus
Eminescu”. „Dacă îmi vei supravieţui, te rog să-mi scrii pe Cruce un
vers din Eminescu versus Eminescu. Eu l-am ales: „... Lacrimile noastre
sfârâie pe o plită încinsă deasupra unui Tezaur de jar!”.

Simon Ajarescu, un poet ce a simţit chemarea din sine ca o lege a
existenţei sale!

Elena Maria Stara

Simon Ajarescu

3 martie 1936 - 10 iunie 2013
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