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Cronici culturale gălăţene

DELIRUL ŞI FRICA

(Risipirea)

Ai venit, timp al toleranţei
care duci dinspre nimic spre nimic. Altfel spus
aventurosul timp cînd nu ţi se pare
că doar pentru tine răsar stele
se ivesc ploi şuvoinde ş i dispar închisori
că doar tu poţi înălţa o Golgotă
poţi s-o desfizi ş i s-o nărui în aceeaş i zi
urmîndu-ţi cruciada
prin nesfîrşitele grădini ale imprudenţei.

Ai venit, timp al toleranţei!
Îmi privesc umbra
ca o născocire tîrzie a singurătăţii şi spun:
Risipeşte-te, viaţă a mea
cît mai e timp
prin pieţe prin gălăgioase bodegi
prin parfumul fetelor fugite de-acasă
prin exotice pagini de exotice cărţi
prin singurătatea mîinii ce scrie
prin limburile amărui ale visării
printre tuaregi  nebuni guralivi sau
prea lucizi filosofi
printre îndepărtatele flori ale pierderii de sine!
Doar prin asta Moartea capătă un înţeles.

DANIEL CORBU
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foto 1

foto 2

foto 3
În cadrul  rubrici i cronici

culturale (în imagini) surprindem
atât aici, cât şi la paginile 3 şi 46,
dar şi pe coperta III, aspecte de
lansări de carte, manifestări diverse.
De exemplu, mai sus, la Muzeul de
Istorie (foto 1) Valentin Bodea
(stânga, în picioare) şi-a lansat joi,
14 aprilie 2011, cel de-al doilea
volum din „Monumentele istorice
şi de arhitectură din oraşul Galaţi
din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea – prima jumătate a
secolului al XX-lea, autorul şi
cartea fiind prezentaţi şi de către
directorul Muzeului, prof.Cristian Căldăraru, profesorii
Ghiţă Nazare şi Charlotte Barbu (în foto). La foto 2,
deschizând una dintre „Serile culturale ale etniilor” (din
15 aprilie), Sergiu Dumitrescu, Viorica Gotu şi Eugen
Chebac, preşedintele CJ Galaţi: Manifestarea, artistică şi
informală, realizată în colaborare cu mai multe şcoli din
Galaţi şi o şcoală din Iveşti, a reunit trei momente
importante din viaţa comunităţii rome: Ziua Alfabetului
Rom (7 aprilie), Ziua Internaţională a Romilor (8 aprilie),
Ziua Actorului Rom (16 aprilie).

Tot în ziua de14 aprilie, la Muzeul de Artă Vizuală
(foto 3) au fost prezenţi oaspeţi de la Iaşi: artiştii plastici
Liliana şi Valeriu Gonceariuc, criticul de artă Valentin Ciucă,
administratorul Galeriilor de Artă „Dana”, domnul Mihai
Pascal şi preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala
Iaşi, conf.univ.dr. Constantin Tofan. A fost un dublu
eveniment, vernisajul expoziţiei de pictură a soţilor
Gonceariuc şi lansarea „Dicţionarului ilustrat al Artelor
Frumoase din Moldova. 1800-2010”, al criticului Valentin
Ciucă. Distinşii oaspeţi au fost prezentaţi de către
muzeograful şi sculptorul Alexandru Pamfil (primul din
dreapta), care a mulţumit Galeriilor Dana din Iaşi pentru
sprijinul acordat în organizarea expoziţiei, şi de către Dan
Basarab Nanu (în centru), directorul instituţiei gazdă,
primitor ca întotdeauna, care a vorbit despre colaborarea
culturală dintre Iaşi şi Galaţi. Lucrări ale artiştilor
Gonceariuc ilust rează  acest  număr de revistă.
(Continuarea la pagina 3)
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Din sumarul acestui număr:

Evenimente şi cronici culturale  gălăţene  (p.1-3 , 36, 46 , copertele 1  şi  3 ).
La temă scriu George Lateş, Petru Iamandi, Oana Celia Ilieş Gheorghiu, Geanina-Mihaela Spânu şi indirect... Isaac
Asimov (în trad. lui P.Iamandi).

Poezie de Daniel Corbu, Marin Moscu, Sorin Dănuţ Radu (p.10-13), Marian Stroe (p.29), Sorin Poclitaru(p.34),
Laurenţiu Pascal (p.39). Tinere talente - p.12 şi 38.

Proză de  Constantin Tănase, Max Popescu şi Paul Sân Petru (p.14-16),  Radu Cristescu (p.29).
Teatru de Virginia Paraschiv (p.17),

Cronici de cărţi de Andrei Velea, Victoria Milescu,  a.g.secară  la volume semnate de Paul Blaj, Zaira Samharadze,
Ion Mureşan şi Catia Maxim.

Pagini de istorie: Galaţii de altădată, de prof.Valentin Bodea, prof.Cristian Căldăraru şi Tudose  Tatu (p.24-28).
Eugen Holban despre „Obiceiuri din ciclul vieţii: Nunta” (p.32).
Interviuri cu scriitorul Gh.Mocanu, p.30, realizat de Tănase Dănăilă) şi pictorul Sterică Bădălan, realizat de

N.Onofrei (p.40). Scriitori basarabeni, de Radu Moţoc (p.44). Vasile Plăcintă despre un scriitor înstrăinat: N.Ştefănescu
Govora, p.45.

Corneliu Stoica – dicţionar al artiştilor plastici gălăţeni şi Morphochroma  (p.42-43), cronica de film (p.47).
Programul activităţilor Centrului Cultural la p.48.

Proiectul C.A.N. -  Reţeaua Cultural - Artistică a
Euroregiunii Dunărea de Jos

Proiectul „C.A.N. - Reţeaua Cultural-Artistică a Euroregiunii Dunărea de Jos” este finanţat de Fundaţia Culturală
Europeană  şi implementat în perioada februarie-iulie 2011 de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, România în parteneriat
cu Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România, Consiliul Raional Cahul, Rep.
Moldova şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos”, regiunea Odesa, Ucraina.

Cu un buget total de 16,300 euro, din care 12,900 euro reprezintă finanţarea nerambursabilă, proiectul vizează crearea
unei reţele a instituţiilor culturale şi artistice din Euroregiunea Dunărea de Jos care să permită acestora să-şi împărtăşească
experienţa, iniţiativele, problemele şi soluţiile în vederea atingerii unui obiectiv comun, acela de dezvoltare şi promovare a
potenţialului cultural şi artistic al Euroregiunii Dunărea de Jos. Cu alte cuvinte, se doreşte ca operatorii culturali din regiune
să se grupeze şi să se susţină reciproc sub umbrela unei strategii comune, strategie care să ţină cont de diferenţele tematice
şi de abordare a instituţiilor membre, dar în acelaşi timp să le sprijine în îndeplinirea misiunii fiecăreia dintre ele.

Proiectul „C.A.N. - Reţeaua Cultural- Artistică a Euroregiunii Dunărea de Jos” include 3 activităţi principale:
- Organizarea unui atelier de lucru adresat instituţiilor de cultură din Euroregiunea Dunărea de Jos, mai precis din

judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea din România, raioanele Cahul şi Cantemir din Republica Moldova şi regiunea Odesa din
Ucraina.

- Realizarea unei broşuri care să includă date de contact şi scurte prezentări ale tuturor instituţiilor de cultură din
Euroregiunea Dunărea de Jos. (urmarea la p.2)
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Proiectul C.A.N. -  Reţeaua Cultural - Artistică a Euroregiunii
Dunărea de Jos

(continuarea de  la p.1)

- Realizarea unui website
oficial al reţelei cultural-
artistice a Euro regiunii
Dunărea de Jos, site care va
oferi utilizatorilor pe lângă
informaţii detaliate despre
fiecare instituţie culturală
membră a reţelei şi informaţii
din mediul cultural - ştiri,
oportunităţi de finanţare,
exemple de succes, legislaţie
specifică etc.

Atelierul de lucru din
cadrul proiectului a fost
organizat în zilele de 15 şi 16
aprilie 2011 şi a reunit la Galaţi
un număr de aproximativ 50 de conducători de instituţii de cultură
din toată Euroregiunea Dunărea de Jos.

Cu o puternică notă artistică, pornind de la spaţiile de
desfăşurare a întâlnirilor şi până la programul de lucru, atelierul
C.A.N. a oferit participanţilor posibilitatea de a stabili contacte,
parteneriate şi prietenii, promovând instituţia pe care o reprezintă
şi făcând planuri pentru proiecte culturale viitoare.

Programul de lucru a atelierului a inclus şedinţe interactive
de lucru cu participarea tuturor invitaţilor, grupuri de lucru tematice,
prezentări realizate de specialişti în diferite domenii culturale şi
vizite la muzeele din Galaţi. De asemenea, seara de sâmbătă 16
aprilie 2011 a inclus participarea la  spectacolul de operetă „Văduva
veselă” pus în scenă de Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi.

Cele trei prezentări din cadrul atelierului au vizat trei domenii
cu importanţă majoră pentru dezvoltarea culturală a Euroregiunii
„Dunărea de Jos” - dezvoltare regională, etnografie şi istorie. Astfel
prima prezentare, purtând titlul „Dezvoltarea regională şi reţelele
de cooperare transfrontalieră” a fost susţinută de d-ra. Aurelia
Domniţeanu - Director  Executiv Adjunct în cadrul Direcţiei de
Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţului Galaţi şi a adus în
atenţia participanţilor la atelier informaţii referitoare la ceea ce
înseamnă Euroregiunea „Dunărea de Jos”, strategia de dezvoltare
culturală vizată la nivel euroregional şi posibilităţile de accesare
de fonduri pentru domeniul cultural. A doua prezentare, susţinută
de d-na Anişoara  Ştefănucă specialist în etnografie şi folclor în
cadrul Centrului Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi şi având ca titlu
“Unitate în diversitate la Dunărea de Jos - o abordare din
perspectivă etnografică”, a punctat asupra elementelor etnografice
comune din regiune care pot fi dezvoltate şi promovate în comun,
precum şi pe diversitatea culturală specifică. Prezentarea susţinută
de dl. Cristian Dragoş Căldăraru, Director al Muzeul de Istorie
Galaţi a pus în lumină o serie de obiective şi fapte istorice comune,
pentru a căror valorificare este nevoie de implicarea cât mai multor
instituţii culturale din euroregiune.

Grupurile de lucru tematice organizate în cadrul atelierului
de lucru s-au bucurat de un real interes din partea participanţilor
şi s-au încheiat cu liste de idei de proiecte viitoare şi parteneriate
încheiate pentru realizarea de evenimente culturale. Au fost
organizate trei grupuri de lucru pe trei domenii de interes: muzee
– şedinţa a avut într-o sală de expoziţii din Casa Colecţiilor a

Muzeului de Ştiinţele Naturii, folclor - şedinţa organizată în Salonul
Artelor aparţinând Centrului Cultural „Dunărea de Jos” şi arte
vizuale – a cărui şedinţă a avut loc la Muzeul de Artă Vizuală din
Galaţi.

Atelierul de lucru s-a încheiat cu semnarea unor declaraţii de
parteneriat de către reprezentanţii instituţiilor culturale participante
şi cu un program de lucru comun pentru realizarea broşurii şi site-
ului oficial în cadrul Proiectului.

Interesul arătat de instituţiile participante, disponibilitatea
acestora şi ideile comune formulate în cadrul atelierului ne
îndreptăţesc să credem că în Euroregiunea  „Dunărea de Jos” va
exista foarte curând o adevărată reţea culturală activă şi modernă.

Carmen Coca

Legenda Foto 1:de la st.la dr. - Vladislav Stankov, şeful Direcţiei
pt.Cultură şi Turism a Administraţiei Regionale de Stat Odesa;
Eugen Chebac, preşedintele.C.J.Galaţi; Sergiu Dumitrescu,
director C.C.D.J., Valentin Stroia, consilier al Agenţiei pt.
Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană “Euroregiunea Dunărea
de Jos” Izmail. Foto 2: Gh.Mândru, şeful Secţiei Cultură a
Consiliului Raional Cahul şi Igor Babaian, director executiv al
Agenţiei pt.D.D.I.E.Euroregiunea Dunărea de Jos
Izmail.Foto:a.g.secară.

foto 1
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18 aprilie

A avut loc  vernisa jul  expoziţ ie i de fotografi e a l ui
Laurenţiu Iordache  (foto stânga), prezentat de către maestrul
fotograf Nicolaie  Sburlan, „custode de expoziţie” (după cum
observa cu sănătoasă autoironie chiar domnia sa), profesorul
considerându-l un adevărat „maestru al Albului”, de o sensibilitate
deosebită... Expoziţia a fost salutată şi de către directorul adjunct
al Centrului Cultural, Aurelia Bogatu Matei. Laurenţiu Iordache,
recunoscând că nu este un orator strălucit (dar ce contează când
realizează fotografii atât de sugestive!), a spus că se plicteseşte
foarte repede, trecând repede de la un subiect la altul când este
vorba de fotografiat. Speră ca la următoarea expoziţie să fie mai
bine, considerând că mai are mult de lucrat la arta portretului. În
final, profesorul N.Sburlan i-a acordat „cireaşa de pe ceaşcă”, mai
exact o diplomă de excelenţă având în prim plan una dintre lucrările
sale, intitulată „Ceaşca”. (a.g.secară)

foto 1
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 În această pagină imagini de la Ziua Mondială a Dansului, spectacol grandios organizat în faţa Teatrului Dramatic Fani
Tardini vineri, 29 aprilie şi de la vernisajul expoziţiei de artă naivă „Înviere şi Lumină”, din ziua de 28 aprilie. Lucrările expuse sunt
realizate de pictori şi sculptori din Giurgiu, Cluj, Vaslui, Bacău, Iaşi, Brăila şi, bineînţeles, din Galaţi. Anul acesta, premiul la
secţiunea Sculptură i-a revenit lui Andrei Horgan, din Vaslui.(lucrarea de la foto 3). La categoria Icoană, premiile au ajuns la Dana
Viorica Ilea (Cluj), Dănuţ Lificiu (Galaţi), Dan Horgan (Vaslui), iar la Artă naivă la Ionelia Caramalău (Galaţi), Ioan Măric (Bacău)
şi Costel Iftinchi (Iaşi). Cu menţiuni speciale au fost recompensaţi câţiva artişti din Galaţi: Ina Diana Panamarciuc, pentru o
icoană pe sticlă, Mihai Dumitrache, pentru o icoană tip vitraliu, Iulia Cojocaru, pentru debut, şi Ioana Gheorghiu, pentru întreaga
activitate. Au mai fost distinşi cu diplome onorifice micii pictori iconari de la Centrul de pictură din Lieşti (foto 1), precum şi
preotul Titi Gabor (foto 2) din localitate, unul dintre cei care-i îndrumă îndeaproape. Grupul folcloric Cununiţa satului, coordonat
de către acelaşi preot, a încântat asistenţa cu un scurt moment artistic.(foto şi text:a.g.secară)
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De multă vreme, umanitatea conş tientă la ce se întâmplă în
zona vieţii spirituale a avut revelaţia unor fire nevăzute, a unor energii
imperceptibile sau a unor rezonanţe dincolo de timp şi spaţiu conform
cărora spirite trăind în locuri şi epoci diferite gândesc la fel, simt
aceleaşi imbolduri creatoare, chiar comunică pe canale nebănuite,
diafane şi evanescente. Astfel de spirite sunt atinse de cogenialitate
sau, după spusa lui Gothe, el însuşi un astfel de pol al geniului uman,
sunt încărcate cu „afinităţi elective”, care le permit să gândească
atemporal şi să se adreseze prin creaţia lor întregii umanităţi. Astfel
de genii tutelare, desemnate de fiecare popor ca să-l reprezinte în
Pantheonul valorilor poartă nume precum Shakespeare, Goethe,
Dante, Cervantes, Puşkin ş i, desigur, Eminescu. Fiecare dintre aceştia
face parte dintr-un mecanism de mitogeneză, cu o componentă
naţională şi alta universală, astfel încât au alura unor eroi din
 miturile fondatoare.

Pe bună dreptate, George Călinescu, în Istoria literaturii române
de la origini până în prezent, gândeşte construcţia critică sub forma
unei piramide având la bază cele patru mituri fondatoare (al
etnogenezei, al transhumanţei, al jertfei pentru creaţie ş i al
Zburătorului), iar în vârful acesteia îl aşază pe Poetul naţional (Mihai
Eminescu). Legătura dintre bază şi vârf este una bidirecţională, în
sensul că  celor patru mituri fond atoare, crit icul le găseş te
corespondent în cele patru Scrisori eminesciene ( a cincea e doar o
variantă de laborator liric, nepublicată de poet, ci reconstituită de
editori din câteva bruioane poetice), astfel încât miturile î l anticipează
pe poet, iar aceasta explică selecţia criticului care, deloc întâmplător,
se opreşte la această eşantionare mitologică. În chip firesc, toată
demonstraţia critică e una de consacrare mitică a lui Eminescu, cel
devenit astfel chintesenţă de spiritualitate, simţire şi cuget românesc.
Cercetându-i structurile operei ca nimeni altul până atunci, chiar dacă
ediţia critică (Perpessicius) abia se articula, Călinescu a descoperit că
unul dintre spiritele tutelare care i-au marcat devenirea literară a fost
Shakespeare, pe care Eminescu îl invocă cu insistenţă în articolele
politice, în proză, în exerciţiile dramatice ş i într-un text liric
encomiastic, intitulat Cărţile, rămas nepublicat din motive numai de
poet ş tiute.

Chiar dacă pare ciudat, cele mai frecvente referiri la „cel mai
mare poet pe care l-a purtat vreodată pământul nostru” se regăsesc în
publicistica eminesciană, fiind invocat fie ca o referinţă de maximă
autoritate, fie ca texte dramatice din care citează copios, în împrejurări
gazetăreşti din cele mai imprevizibile. Pentru cine n-a frecventat, cu
oarecare insistenţă, gazetăria eminesciană poate părea curios că în
articole politice pe teme de actualitate din epoca respectivă Eminescu
citează cu oarecare insistenţă, din Henric al IV-lea, Timon Atenianul,
Regele Lear, Hamlet, Troilus şi Cressida, Visul unei nopţi de vară,
Cum vă place. Explicaţia e simplă şi la îndemână: Eminescu este, în
jurnalismul românesc, iniţiatorul unui nou tip de presă, axată nu pe
persoane, ci pe idei. Tocmai de aceea argumentele cu care operează
poetul gazetar sunt din zona marii culturi, numele lui Shakespeare şi
replicile personajelor sale fiindu-i argumente cu care polemizează
sau îşi sus ţine ideile politice. Din raţiuni pragmatice, deşi nu stăpânea
engleza, Eminescu are mai multe tentative de a traduce texte
shakespeariene, folosindu-se de un intermediar german.

Nici proza literară a lui Eminescu nu e lipsită de ecourile
contactului scriitorului român cu opera lui Shakespeare. În romanul
neterminat Geniu pustiu, numit iniţial Naturi catilinare, Toma Nour
elogiază „geniul divinului Brit”. Avatarii faraonului Tlŕ îşi surprinde
cititorii prin similitudinile de situaţie în care e pus Alvarez de Bilbao,
ale cărui meditaţii mizantropice în faţa unei ţeste goale amintesc de
Timon Atenianul. Ecouri din Romeo ş i Julieta pot fi identificate fără
prea mare efort în construcţia personajelor adolescentine din schiţa
La aniversară, lista posibilelor contacte cu textele scriitorului englez
putând continua.

Divinul Brit
Influenţa cea mai vizibilă, mai mult chiar decât o influenţă, e de

găsit în exerciţiile dramatice eminesciene, mai exact în Dodecameronul
dramatic, suita de 12 drame, gândite să evoce în maniera Shakespeare,
atât ca formă (versificată), cât şi ca ideaţie dramaturgică: un blestem
al sorţii ce apasă asupra neamului Muşatin conferindu-i o notă clară
de tragism. Proiect de tinereţe, Dodecameronul n-a fost finalizat,
deşi toate dramele alcătuitoare au subiectul articulat, personajele au
pregnanţă, iar conflictul  e dintre cele de mare forţă dramatică. Acte şi
tablouri întregi sunt aproape finalizate, versificaţia lor fiind în multe
privinţe asemănătoare cu cea din piesele dramaturgului englez. Îş i va
fi spus, desigur, cuvântul şi experienţa teatrală a sufleurului şi actorului
ocazional din propria adolescenţă, când a peregrinat prin ţară cu trupele
de actori ale lui Fani Tardini sau Costache Caragiale. După toate
posibilităţile , Eminescu abandonează acest vast şantier dramatic în
momentul când îşi dă seama că viaţa-i va fi scurtată mult de o boală
necruţătoare, rămânându-i energie doar pentru a-şi duce la bun sfârşit
părţi semnificative din proiectul său liric.

Evident şi această secţiune a creaţiei sale nu e lipsită de ecouri
directe ale frecventării lui Shakespeare în maniere dintre cele mai
imprevizibile. Avem în vedere, mai ales un text postum, datat de
editor 1876 ş i intitulat Cărţile. Manuscrisul 2262, f.67care-l conservă
cu toate variantele de laborator poetic este de fapt o coală-adresă
oficială din iulie 1874 prin care revizorul şcolar propunea unei
„Comisiuni” o anumită distribuţie a cărţilor pentru premierea elevilor
merituoşi. De aici şi ezitarea tânărului poet pentru titlu (Învăţăturile/
Învăţătorii; Cărţile mele,Cărţile), operaţie finală în actul poetic la
care a renunţat din motive de scrupulozitate lirică şi personale, aşa
cum vom arăta mai jos.

Anul 1876 (datare a editorului)ş i celălalt  an (1874) al
revizoratului şco lar plasează textul postum într-un context
sentimental special, cel al poveştii de dragoste cu Veronica Micle al
cărei debut se leagă de perioada vieneză a studenţiei eminesciene,
când tânăra soţie a lui Ştefan Micle a fost însoţită în periplul ei
medical de Mihai Eminescu, cel recomandat de junimişti din motive
uşor de bănuit: demersul lui Iacob Negruzzi de a-l convinge să vină la
Iaşi eşuase şi atunci o „torpilă erotică”, gen Veronica, li s-a părut cea
mai bună soluţie. Ceea ce au plănuit s-a ş i împlinit chiar mai repede
decât s-au aşteptat, astfel că atunci când părăseşte Viena, Eminescu
se abate pe la Botoşani, nu însă şi la Ipoteşti unde se afla familia, iar
de acolo direct la Iaşi unde şi este invitat imediat în salonul literar al
Veronicăi. Peste ani, în 1874, pe când Eminescu bătea drumurile de
pământ ale judeţelor Iaşi şi Vaslui, idila dintre cei doi era cunoscută în
lumea mondenă, dar aparenţele trebuiau salvate. Aşa se explică şi
modul în care în textul poeziei Cărţile referinţa la fiinţa iubită este
mascată prin folosirea cu insistenţă a pronumelui personal el, un
substitut pentru Eros, gândit ca al treilea înţelept care-i ghidează
viaţa, după Shakespeare şi Schopenhauer, invocaţi în strofa a treia.

Primele două octave, adică strofa de opt versuri, sunt în întregime
un elogiu adus marelui englez, numit prieten blând al sufletului meu
şi comparat cu însăşi divinitatea: „ Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de
feţe”. Tot acest abuz de superlative din textul poetic are până la urmă
o explicaţie în strofa finală, elogiul femeii iubite, disimulat într-un
cadru livresc, fiind cel care explică de fapt acest „discurs îndrăgostit”
despre care n-avem ş tiinţă că ar fi ajuns la Veronica, dar nu e exclus
acest detaliu care ar explica păstrarea într-o zonă a uzului intim, deşi
prelucrarea poetică este destul de avansată, iar o publicare în
Convorbiri Literare ar fi fost binevenită.

O lectură atentă a textului postum, coroborată cu detalii de
biografie interioară, presupune o regândire a statutului acestuia, elogiul
shakespearean fiind integrat într-un triptic encomiastic a cărui
finalitate era o patetică declaraţie de dragoste în stilul renascentist al
dramelor „divinului Brit”.

George Lateş
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De ce, mereu, Shakespeare? Pentru că piesele, personajele, temele lui  înseamnă mereu altceva pentru

fiecare generaţie, care vede în ele o nouă şansă de a da sens relaţiilor interumane, atât de familiare dar, uneori,
la fel de greu de descifrat: relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre îndrăgostiţi, prieteni şi duşmani, stăpâni şi servitori.
Raportându-le la propria experienţă, cititorii şi spectatorii lui Shakespeare se implică emoţional în rezolvarea unor
probleme de moralitate, trecând prin toată gama de emoţii: dragoste, ură, tandreţe, mânie, disperare, gelozie,
dispreţ, teamă ...

Chiar dacă piesele sunt plasate în Roma lui Iulius Cezar, în Scoţia medievală sau pe o insulă imaginară,
dilemele personajelor shakespeariene nu ne sunt deloc străine: cum să convieţuiască sau să-şi facă dreptate,
cum să evite războiul sau să facă politică ... Explorarea acestor dileme duce la o înţelegere mai profundă a
raportului dintre individ şi societate,  a relativităţii sistemului de valori după care se conduce fiecare generaţie,
produs al unui context cultural şi istoric şi, în consecinţă, supus schimbării.

De ce Shakespeare? Apropierea de Shakespeare înseamnă şi apropierea de alteritate, de ce se află dincolo
de familiar, a nu mai fi prizonierul propriului punct de vedere, a renunţa la prejudicii, a învăţa, a deveni.

A te apropia de Shakespeare înseamnă a te apropia de geniu.

Petru Iamandi

ETERNUL

Oana-Celia Ilieş Gheorghiu

Lady Macbeth
de la text la film

S-a spus de nenumărate ori că Macbeth
este cea mai misogină piesă shakespeariană,
parţial din cauza răului pe care l-ar reprezenta femeile implicate
şi parţial din cauza caracterului indecis al lui Lady Macbeth,
care se dovedeşte slabă după comiterea regicidului, prin
nebunia şi timpuria-i moarte. Cu toate că Freud a încercat să
analizeze comportamentul lui Lady Macbeth pe baza unei
femininităţi incomplete, datorate absenţei maternităţii1,
transformările pe care le suferă personajul în textul original
sunt, cumva, lipsite de consistenţă, cele câteva aluzii la
umanitatea ei fiind insuficiente pentru a declanşa remuşcări
atât de puternice. La începutul piesei, Lady Macbeth este
prezentată chiar ca fiindu-i superioară soţului, care, deşi viteaz
în bătălie, dovedeşte o lipsă de determinare vecină cu laşitatea.
Ea este cea care îşi asumă rolul de lider, în timp ce bărbatul se
mulţumeşte să se supună dorinţelor ei ucigaşe. Prezentă în
galeria marilor personaje feminine shakespeariene, Lady
Macbeth îşi pierde treptat importanţa (în desfăşurarea piesei),
dar îşi pierde şi minţile, ceea ce o conduce la o moarte nedemnă.
Căderea ei oglindeşte ascensiunea lui Macbeth către statutul
eroului tragic care a comis hamarthia, greşeala fatală. Într-un
fel, destinul ei îl repetă pe acela al Katharinei – „scorpia” este
„îmblânzită”, redusă la tăcere de către dramaturgul ce poate fi
interpretat ca misogin din acest punct de vedere.

Una dintre inovaţiile lui Roman Polanski, în cunoscuta sa
transpunere în film a piesei Macbeth (1971) este distribuirea

unor actori foarte tineri. Alte adaptări
folosiseră actori între două vârste pentru
cei doi protagonişti, optând, uneori,
pentru o Lady Macbeth vizibil mai
bătrână decât soţul ei, pentru a explica
influenţa ei asupra lui sau, poate,
legătura cu cele trei vrăjitoare. Nici
Polanski nu renunţă complet la această
idee- una dintre vrăjitoare este şi ea
foarte tânără şi, la o privire superficială,
poate fi confundată cu regina. De

asemenea, filmul scoate în evidenţă puterea sexuală a femeii
faţă de partenerul ei. Polanski a ales o tânără superbă,
argumentând: „întotdeauna regizorii o prezintă pe Lady
Macbeth ca pe o căţea turbată. Dar oamenii care fac fapte
îngrozitoare nu sunt mereu întunecaţi, ca într-un film de
groază”.2 Deşi filmul lui Polanski poate fi cu greu considerat
comercial, acesta ar putea fi şi un element introdus pentru
plăcerea publicului, dar, mai degrabă decizia regizorului poate
fi un mijloc de a insinua în textul filmic elemente de sexualitate
ce declanşează bătălia genurilor.

Rochia albă a reginei, amintind de o rochie de mireasă,
oferă un contrast puternic cu atmosfera întunecată a întregii
producţii şi evidenţiază viziunea regizorală asupra personajului:
o tânără blondă şi frumoasă, cu aspect de Madonă. Nimic nu
anunţă ucigaşa cu sânge rece care se dovedeşte Lady
Macbeth, în pofida izbucnirii unui moment de remuşcare, în
scena în care se pune la cale  asasinarea regelui: “îl ucideam
chiar eu /De n-ar fi semănat în somn cu tata”3. De altfel,
momentul, unic în piesă, lipseşte cu desăvârşire din film. O
posibilă interpretare, din perspectivă psihanalitică, uimitor,
trecută cu vederea chiar de Freud în analiza sa asupra piesei:
dând glas afecţiunii reprimate pentru tatăl său, Lady Macbeth
ar fi putut căpăta o fixaţie pe figura paternă încă din stadiul
falic, ceea ce, potrivit teoriilor freudiene, corespunde cu celebra
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sintagmă „penis envy”, care, la rândul  său, determină
dezvoltarea ulterioară a femeii ca dominatoare şi poate avea ca
efect afecţiuni neuropsihice, cum ar fi isteria. Dacă ar fi complet
deplasat să îi atribuim o astfel de logică lui Shakespeare, nu ar
fi deloc suprinzător ca Polanski să fi cunoscut teoriile
psihanalitice şi să fi înlăturat în mod conştient orice conotaţie
psihanalitică din construcţia personajului feminin.

În plus, alegând o actriţă atât de tânără, Polansi pare să
respingă complet teoria freudiană conform căreia natura
malefică a lui Lady Macbeth este declanşată de imposibilitatea
de a fi mamă. Versurile din solilocviul ei, citate atât de frecvent,
„Luaţi la sânu-mi fiere-n loc de lapte”4, ca şi “Am alăptat, şi
ştiu cât de duios iubeşti pe pruncul căruia-i dai sânul”5, sunt
înlăturate cu grijă din scenariu. Polanski pare a provoca criticii
să găsească măcar un element din care să se poată trage
concluzii psihanalitice. .

În ciuda scenelor finale, regina scoţiană reprezintă, cel
puţin în viziunea polanskiană, o imagine a puterii, inversată în
raport cu ceea ce critica feministă prezenta ca pe o victimă a
societăţii patriarhale. Hélčne Cixous afirma: „femeia este
întotdeauna partea pasivă”6. Nu este, însă, cazul în ceea ce o
priveşte pe Lady Macbeth în filmul lui Polanski, ba chiar se poate
spune că nu este cazul nici în piesa shakespeariană. Sub semnul
întrebării este chiar şi statutul lui Macbeth ca posesor de atribute
masculine; el este lipsit de voinţă, dominat de sentiment şi nu de
raţiune, manipulat de către femeie şi nehotărât. Prin contrast, Lady
Macbeth reprezintă - şi în piesă, dar în special în film, activitatea,
logosul, inteligenţa, progresul si voinţa. EA este noul EL. Probabil,
odată eliminate toate semnele de slăbiciune din textul original,
Roman Polanski a încercat să creeze o femeie mai puternică decât
aceea pe care ar fi putut-o prezenta Shakespeare spectatorilor
teatrului renascentist. Adăugând şi elementul sexualităţii, unul
prin care bărbatul este, mai degrabă, controlat, se poate concluziona
că personajul serveşte la deconstrucţia (dacă nu chiar demolarea)
teoriilor care prezintă Macbeth ca pe o piesă misogină.

Ce ar rămâne, însă, problematic, este declinul reginei. „Ea
trebuia să moară mai târziu, Aveam răgaz s-ascult astfel de
veste...”7. Desigur, Roman Polanski nu putea modifica
evenimentele din textul original, un regizor îşi poate lua numai
libertăţi parţiale atunci când are de-a face cu un text canonic,
iar depăşirea unor limite poate duce la parodii cumplite, aşa
cum este cazul cu Hamlet II (2008). În aceste condiţii, puternică
sau nu, personaj principal sau nu, Lady Macbeth trebuia să
înnebunească şi să moară în film, aşa cum a făcut-o în piesă. Ne
putem baza strict pe textul shakespearian în acest punct al
analizei, întrucât filmul lui Polanski este numai o translaţie
exactă. Harold Bloom vede înlăturarea reginei de pe scenă „după
actul III, scena 4, cu excepţia unei scurte reveniri, într-o stare
psihică precară, la începutul actului al cincilea”8 ca un mijloc
inventat de Shakespeare pentru a-l face pe Macbeth figura
dominantă, dar, privind din perspectivă istorică, Lady Macbeth
trebuia să moară oricum, nu are importanţă dacă acum sau „mai
târziu”. Macbeth este o piesă politică, menită să-i facă plăcere
regelui James I, despre care se afirma că l-ar avea ca strămoş pe
Banquo, astfel încât duşmanii lui Banquo trebuiau eliminaţi.
De vreme ce sursa pentru textul shakespearian, Cronicile lui
Holinshed, nu menţionează aproape nimic despre soţia lui
Macbeth9, bardul avea nevoie de o metodă eficientă să scape
de acest personaj. Nebunia şi moartea se dovediseră deja destul
de eficiente în Hamlet şi constituie, oricum, o tema predilectă
în tragedia renascentistă.

Evoluţia lui Lady Macbeth în piesă este constant pe o
pantă descendentă. Măcinată de ambiţie, Lady Macbeth este,
după cum remarcase deja Holinshed, încă dinainte s-o fi făcut
Shakespeare, principala forţă care îi manipulează mintea lui
Macbeth. Exceptând solilocviul în care invocă spiritele10, tot
ceea ce face Lady Macbeth este să-şi convingă cu viclenie
soţul să comită regicidul, utilizând referinţe repetate la bărbăţia
lui. Şi el este dominat de aceleaşi stereotipuri - nu numai că a
comis fapta nu atât din ambiţie, cât, mai ales, pentru a înlătura
jignirea ei, „nevolnic suflet”11, dar utilizează mijloace şi cuvinte
similare pentru a convinge alţi bărbaţi să devină asasinii lui
Banquo şi Fleance. Macbeth îi manipulează pe cei doi întocmai
cum fusese şi el manipulat. Limba folosită de Macbeth şi soţia
sa nu poate oferi o distincţie clară în problematica dihotomiei
masculin/feminin, ceea ce poate da naştere unei întrebări -
este Lady Macbeth masculină şi Macbeth feminin? Relaţia
dintre cei doi reprezintă unul dintre exemplele cele mai bune
din literatură în care semioticul, dublând limbajul, face distincţia
imposibilă. Astfel, Macbeth devine, dintr-o tragedie a ambiţiei,
o poveste care, parafrazând-o pe Julia Kristeva, explorează
ambiguitatea şi hibriditatea sexuală. 12

Rolurile celor doi sunt, în mod evident, inversate până în
momentul care corespunde cu încoronarea lui Macbeth ca
rege al Scoţiei. După acest eveniment, Lady Macbeth se
retrage în poziţia ei „normală”, impusă de legile patriarhale,
aceea de simplă soţie. Deşi ea este aceea care a determinat
moartea lui Duncan, planurile ulterioare ale lui Macbeth îi sunt
ascunse cu grijă: „Rămâi curată-n neştiinţa ta, Odorul meu,
şi-apoi vei bate-n palme”13. Aceste versuri sintetizează
conceptul de falogocentrism14: bărbatului i s-a returnat atât
falusul, „significantul transcendental, marcă a diferenţei între
genuri, simbol al puterii şi autenticităţii”15, cât şi logosul16.
Autoritatea lui Macbeth, ca şi necesitatea de a-şi proteja soţia
pot fi rezultatele noii sale poziţii, fie că este vorba despre aceea
de rege, fie aceea de asasin. Oricum ar fi, balanţa şi-a revenit la
forma consacrată, bărbatul puternic şi femeia mai slabă, iar
piesa merge până la capăt pe aceste coordonate. Insuficient
dezvoltată ca personaj, femeia poate să şi dispară înainte de
final. I s-a întâmplat şi Opheliei, dacă ţine cineva să identifice
modele recurente.

Magia şi superstiţiile joacă un rol esenţial în întreaga
operă shakespeariană, iar tragedia Macbeth, marcată mai mult
ca orice altă piesă de amestecul supranaturalului feminin,
devine atrăgătoare pentru specialiştii în studii de gen nu doar
în ceea ce o priveşte pe Lady Macbeth, cât şi prin prisma celor
trei vrăjitoare. Problema pusă cel mai frecvent este dacă
influenţa feminină exercitată asupra lui Macbeth din două
direcţii este un simbol al răului ce zace în femeie sau un semn
clar al puterii feminine. Aceste două interpretări nu se exclud,
însă, una pe cealaltă, ceea ce dă naştere unor dezbateri
nesfârşite în privinţa presupusulu i misoginism al  lui
Shakespeare. Pentru că a privi femeia ca pe un rău este la fel
de nepotrivit, în ochii radicalilor anti-patriarhali, ca şi plasarea
ei într-o poziţie inferioară, în umbra bărbatului. Astfel de
perspective sunt dăunătoare întregii istorii a literaturii şi nu
doar lui Shakespeare, cu al său Macbeth.

Acest articol şi-a propus, aşadar, să respingă acuzaţiile
de misoginism îndreptate împotriva lui Shakespeare şi să
demonstreze că, în conflictul dintre genuri din Macbeth,
balanţa înclină mai degrabă în favoarea femeii, a puterii acesteia
şi, revenind la teoriile criticii feministe franceze17, a vocii
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acesteia. Personajele feminine din piesa shakespeariană capătă putere şi prin
intermediul sexualităţii în Macbeth-ul lui Polanski, datorită influenţei revoluţiei sexuale
din anii 60-70. Nefiind şi cazul textului original, sexualitatea implicată în producţia
filmică este una dintre deosebirile majore dintre acesta şi film.

În filmul lui Polanski, sexualitatea ca mijloc de obţinere a puterii feminine, deşi
timidă, este apanajul exclusiv al frumoasei Lady Macbeth. Vrăjitoarele nu sunt creaturile
cu barbă pe care le întâlnesc Macbeth şi Banquo – „Păreţi femei: Dar după barbă,
nu prea-mi vine-a crede.”18, totuşi, nu se poate afirma că ar fi în vreun fel atractive
din punct de vedere sexual. Inovaţia constă în introducerea unei a treia vrăjitoare
foarte tinere, care nu are, aparent, alt rol în afară de a completa triada, dar se poate
specula că Polanski a căutat intenţionat o asemănare fizică cu Francesca Annis, cea
care o joacă pe Lady Macbeth. Este, de altfel, unica aluzie la opiniile critice care o
consideră pe regină cea de-a patra vrăjitoare, aşa că Polanski pare, mai degrabă, să nu
îmbrăţiseze această interpretare, permiţând celor două tipuri de forţe feminine
să-şi exercite influenţa asupra lui Macbeth în mod independent una faţă de cealaltă.

Note:
1  Freud, Sigmund, „Câteva tipologii de personaje întâlnite în cercetarea psihanalitică”, în
Opere, Bucureşti: Editura Trei, 1999, pag. 225-232.
2 **** Macbeth: an Exploration of Horror http://celluloidwords.blogspot.com/2008/08/
editorial-for-oct-07-newsletter.html.
3  William Shakespeare, Macbeth, II, 2, traducere Ion Vinea, Bucureşti; Editura Univers
Enciclopedic, 1998.
4  William Shakespeare, Macbeth, I, 5, 47-48.
5 William Shakespeare, Macbeth,  I, 7, 54-55.
6 Cixous, Hélène , „Sorties”, în David Lodge (editor), Modern Criticism and Theory. A Reader,
1988, pag. 288.
7 William Shakespeare, Macbeth,  V, 5.
8 Bloom, Harold, The Invention of the Human, Riverdale, 1998, pag. 517, t.n.
9 „Vorbele celor trei vrăjitoare (despre care aţi mai auzit) l-au încurajat şi ele foarte mult, dar
în special soţia l-a făcut să încerce, pentru că era foarte ambiţioasă, arzând de dorinţă nestinsă
să poarte numele de regină” (Cronicile lui Holinshed, Volumul V: Scoţia, pagina 269,
disponibile online la www.shakespeare-navigators.com/macbeth/Holinshed/Holin269.html ,
t.n. ).
10  William Shakespeare, Macbeth, I, 5, 39-54.
11 William Shakespeare, Macbeth, II, 2.
12 Kristeva, Julia, Noile maladii ale sufletului, Bucureşti: Editura Trei, 2005, pag. 155.
13 William Shakespeare, Macbeth, III, 2, 45-46.
14 Termen utilizat în critica feministă, care reuneşte falusul, ca simbol al autorităţii masculine în
viziunea lui Jacques Lacan, cu logocentrismul, simbol similar în teoriile lui Derrida.
15 Green, Keith and Jill deBihan, Critical Theory and Practice. A Coursebook,  Londra şi New
York: Routledge, 1996,  pag. 179.
16 Cixous, op. cit, pag. 287.
17 Hélène Cixous, Julia Kristeva, Luce Irrigaray etc. Teoriile acestei şcoli de critică îmbină principii
feministe enunţate de Simone de Beauvoir cu psihanaliză lacaniană, structuralism şi deconstructivism.
Kristeva opune semioticul limbajului, ca aparţinând femeii, datorită manifestării acestuia înaintea
fazei simbolicului, asociată de Jacques Lacan cu figura tatălui. Hélène Cixous analizează perechile
dihotomice bărbat/femeie, concluzionând că toate aspectele negative (pasivitate, tăcere, lipsă etc)
sunt asociate cu femeia, în timp ce activitatea, inteligenţa, logosul se subordonează, toate, bărbatului.
18 William Shakespeare, Macbeth, I, 3, 45-47.

http://celluloidwords.blogspot.com/2008/08/
http://www.shakespeare-navigators.com/macbeth/Holinshed/Holin269.html


MMXI IUNIE, NR.112

8 Shakespeare este fără îndoială o emblemă culturală la nivel
global, iar interesul pentru opera sa este evident şi în lumea
filmului. Adaptările cinematografice ale pieselor shakespeariene
au încântat şi continuă să încânte publicul în cele mai diferite
spaţii culturale ale planetei, de la cel britanic şi american la cel
japonez sau indian. În acest context, numele lui Akira Kurosawa
trebuie menţionat. Celebrul regizor japonez a reuşit să îmbine
lumea literaturii şi a teatrului cu cea a filmului într-o manieră
impresionantă, fiind apreciat de critici la nivel internaţional.
Printre multe dintre filmele sale, se regăsesc, aşadar, producţii
inspirate atât de literatura japoneză cât şi de cea universală, în
particular de opera lui William Shakespeare. Stau dovada în
acest  sens producţii precum Throne of Blood [Tronul
însângerat](1957), The Bad Sleep Well [Ticăloşii dorm liniştiţi]
(1960) şi Ran (1985), bazate pe trei dintre tragediile dramaturgului
englez, Macbeth, Hamlet, respectiv Regele Lear.

Atât în teatru cât şi în cinematografie, regizorul este
responsabil pentru felul în care textul dramatic este transpus pe
scenă/ecran, având în vedere crearea unui echilibru între
scenariu şi spectacolul vizual. Măsura în care adaptarea
cinematografică poate fi fidelă textului shakespearian rămâne
un subiect la fel de mult dezbătut astăzi ca şi în trecut, la momentul
apariţiei primelor ecranizări care au căutat să se detaşeze de
regulile spectacolului de teatru. Din această perspectivă, se
poate spune că Akira Kurosawa nu s-a limitat la a „traduce”
intersemiotic originalul shakespearian, ci a luat în considerare
diferenţele culturale dintre Occident şi Orient, producând astfel
adaptări în care tematica şi structura de bază ale textului-sursă
sunt păstrate în linii mari, proiectate însă pe fondul unui cadru1

istoric şi cultural specific japonez.
Câteva detalii din biografia lui Akira Kurosawa ar putea

contribui la o mai bună înţelegere a manierei sale de reprezentare
a conflictelor din centrul tragediilor shakespeariene, care este
profund ancorată în specificul artei japoneze. Descendent al
unei vechi familii de samurai, Kurosawa s-a pregătit să devină
pictor în primii ani ai carierei sale, urmând cursuri orientate spre
descoperirea culturii şi artei Vestului1. Datorită influenţelor
puternice din sânul familiei şi simţului său artistic dezvoltat,
filmele lui Kurosawa fac dovada unei atenţii desăvârşite acordate
detaliului, căci regizorul a căutat să rămână fidel culturii şi
mentalităţii japoneze. Criticat uneori, în mod paradoxal, ca fiind
prea occidental, Kurosawa a adus în prim plan, prin filmele sale,
elemente ale teatrului tradiţional japonez în stilul Noh sau
Kabuki. Multe scene au fost filmate dintr-o perspectivă statică,
teatrală, iar coloana sonoră a fost astfel aleasă încât să pună în
evidenţă muzica tradiţională, stridentă şi plină de efect.

În plus, Kurosawa s-a remarcat prin tehnicile sale
cinematografice, preluate mai târziu de unii regizori occidentali.
Folosind mai multe camere în acelaşi timp, el a reuşit să filmeze
aceeaşi scenă din diferite unghiuri, ceea ce i-a permis să creeze
o reprezentare mai nuanţată în care se împletesc diverse
perspective. Mai mult decât atât, regizorul japonez a manifestat
o preferinţă aparte pentru fenomenele meteorologice, pe care
le-a exploatat la maximum în filmele sale. Ceaţa densă de la
începutul filmului Tronul însângerat sau furtuna din Ran
funcţionează drept metafore vizuale menite să susţină (în mod

fidel, de altfel) firul narativ al tragediilor shakespeariene
adaptate pentru marele ecran.2

La fel ca mulţi alţi regizori inspiraţi de Shakespeare,
Kurosawa a evitat să „imite” pur şi simplu celebrul său model
printr-o reprezentare „fidelă” a pieselor acestuia şi a asigurat,
în bună parte, originalitatea adaptărilor sale prin transpunerea
acţiunii în Japonia epocii medievale, ţara samurailor care trăiau
după codul nescris al mândriei şi onoarei. Pe atunci, însă,
conflictele de interese au dus la revolta multor războinici, ceea
ce a dat naştere unor tensiuni între clanurile de samurai şi, mai
târziu, unui război civil. Tocmai această stare conflictuală,
similară cu cea care a condus la Războiul celor Două Roze în
Anglia medievală, i-a atras atenţia lui Kurosawa şi i-a furnizat
cadrul perfect pentru re-crearea conflictelor din piesele
Macbeth şi Regele Lear.

Regizorul a transformat în mare parte textul shakespearian
în poezie vizuală pură, fapt evident încă din primele scene din
Tronul însângerat, unde ceaţa care înconjoară castelul
aminteşte de replicile celor trei vrăjitoare, anunţând soarta care
îl aşteaptă pe Washizu, Macbeth-ul japonez. Teatrul Noh şi-a
lăsat profund amprenta asupra scenelor în care apar duhul ce
ţine locul vrăjitoarelor, dar şi soţia lui Washizu, Asaji, varianta
japoneză a lui Lady Macbeth, cea care îl va îndemna pe acesta
să ducă la îndeplinire profeţia şi să ia locul stăpânului său.
Într-o lume patriarhală, Asaji este, la fel ca Lady Macbeth, cea
care pune lucrurile în mişcare şi acţionează din umbră. Deşi
Washizu spune că vrea să rămână loial codului său, Asaji ştie
că acesta îşi doreşte mult mai mult. „Samurai” este un derivat
al cuvântului „sabarau”, care înseamnă „a servi”, dar în Tronul
însângerat, acest termen capătă nuanţe ironice, din moment ce
lumea samurailor este prezentată ca fiind coruptă şi lipsită de
scrupule. Asaji îşi atinge scopul, dar fantoma celui ucis, Miki,
îl bântuie pe Washizu aşa cum Banquo tulbură liniştea lui
Macbeth. Deşi  profund asemănăto r cu t ragedia
shakespeariană, filmul lui Kurosawa introduce şi elemente noi,
precum sarcina lui Asaji, şi renunţă la profeţia „Niciun om
născut din femeie nu te va omorî” prin care vrăjitoarele îl
conving pe Macbeth că va rămâne domn.

În Ran, Kurosawa a re-inventat relaţiile familiale din Regele
Lear al lui Shakespeare în conformitate cu aceleaşi reguli ale
patriarhatului ce domnesc în Japonia, astfel încât cele trei fiice
ale lui Lear au devenit trei fii. În plus, mai mult decât în Tronul
însângerat, în Ran, el a făcut dovada cunoştinţelor sale de
pictor, realizând peste o sută de schiţe pe care le-a redat apoi
în mişcare cu ajutorul camerei de filmat, fiecare scenă părând
să aibă un decor unic. Tot Kurosawa a fost cel care s-a ocupat
de crearea kimonourilor şi a armurii războinicilor. Machiajul
elaborat al lui Hidetora (Lear) şi a lui Kaede, soţia fiului cel
mare, a fost conceput să pună în evidenţă slăbiciunea, respectiv
tăria de caracter pe care personajele lui Shakespeare reuşesc
să le ilustreze prin vorbe şi fapte. La fel ca Lear, Hidetora este
înşelat, orbit de aparenţe şi judecă greşit sentimentele copiilor
săi (aici, de sex masculin). Pe scurt, ca şi în Tronul însângerat,
Kurosawa şi-a oferit libertatea de a transforma tragedia lui

Geanina-Mihaela Spînu

Shakespeare şi filmul japonez. Adaptările cinematografice ale lui Akira Kurosawa

(urmarea la p.37)
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- Exact cum ai auzit, pot aduce în prezent spiritele
celor morţi, zise dr. Phineas Welch, celebrul savant.

- Chiar aşa, d-le Welch? făcu Scott Robertson, tânărul
profesor de literatură engleză, şi zâmbi neîncrezător.

- Vorbesc serios, replică savantul, privind în jur ca
să fie sigur că nu-i aude nimeni. Şi nu numai spiritele. Le aduc
şi corpurile.

- Credeam că nu-i posibil aşa ceva.
- De ce nu? E doar o chestiune de transfer temporal.
- Aha, adică de călătorie în timp. Dar asta-i destul de

... hm ... neobişnuit.
- Nu şi dacă ştii cum se face.
- Atunci spuneţi-mi cum se face, d-le Welch.
- Ei, asta nu pot să-ţi spun. Dar să ştii că am adus în

prezent destui oameni importanţi. Pe Arhimede, pe Newton,
pe Galilei ... Sărmanii!

- De ce? Nu le-a plăcut aici? Trebuie să fi fost
fascinaţi de ştiinţa noastră modernă.

- A, dar au fost fascinaţi. Au fost. Dar nu pentru
mult timp.

- De ce?
- Nu s-au putut obişnui cu modul nostru de viaţă.

S-au simţit extrem de singuri, s-au speriat ... Aşa că a trebuit
să-i trimit înapoi.

- Ce păcat!
- Mda. Nişte minţi extraordinare, dar nu şi flexibile.

Nu şi universale. Aşa că am încercat cu Shakespeare.
- Poftim? strigă Robertson.
- Nu striga, băiete. Nu e politicos.
- Spuneţi că l-aţi adus în prezent pe William

Shakespeare?
- Întocmai. Aveam nevoie de un spirit renascentist.

De cineva care să înţeleagă destul de bine oamenii ca să
poată trăi printre ei la sute de ani de la epoca din care venea.
Shakespeare mi s-a părut cel mai potrivit. I-am obţinut şi
semnătura. Ca suvenir, desigur.

- O aveţi cumva la dvs.?  înt rebă  pro feso rul
nerăbdător.

- Chiar aici, răspunse savantul şi se scotoci prin
buzunarele de la vestă. Uite-o.

Dr. Welch îi arătă profesorului o bucăţică de carton
subţire. Pe o parte a cartonului erau tipărite cuvintele: „L.
Klein & Fiii, articole de menaj angro”. Pe cealaltă parte se
înşiruiau, într-un scris încâlcit, doar două cuvinte:

- Spuneţi-mi, domnule Welch, cum arăta?
- Nu chiar ca în tablouri. Chel şi cu o mustaţă urâtă.

Bineînţeles, am făcut tot ce-mi stătea în putinţă ca să-l
mulţumesc. I-am spus că noi îi apreciem foarte mult piesele,
care încă se mai joacă. Şi am subliniat că, după părerea noastră,
ele sunt cele mai strălucite exemple de literatură în limba engleză,
poate în orice altă limbă.

- Foarte bine, foarte bine!
- I-am spus că s-au scris volume întregi de comentarii

pe marginea pieselor lui. Fireşte că a vrut să vadă şi el cărţile,
drept care i-am adus câteva de la bibliotecă.

- Şi?
- A rămas pur şi simplu uluit. Sigur, a avut ceva

dificultăţi cu expresiile curente şi referirile la evenimentele de
după anul 1600 dar, cu ajutorul meu, până la urmă s-a descurcat.
Săracul! Nu cred că se aştepta ca scrierile lui să se bucure de
atâta atenţie. Tot repeta: „Dumnezeule mare!” ... Pe urmă i-am
spus că la colegiul nostru se predau şi cursuri despre opera lui.

- Eu însumi predau un astfel de curs – „Introducere în
opera lui Shakespeare”.

- Ştiu. De aceea l-am şi înscris la el. Sărmanul Bill, în
viaţa mea n-am văzut un om mai nerăbdător să afle ce gândesc
oamenii despre el. Unde mai pui că s-a dovedit şi foarte silitor
pe toată durata cursului.

- William Shakespeare a fost unul dintre studenţii mei?
strigă Robertson.

Profesorului nu-i venea să creadă. Imposibil. Sau
posibil? Acum parcă îşi aducea aminte de un ins chel, cu un fel
ciudat de a vorbi ...

- Nu l-am înscris cu numele lui adevărat, zise dr. Welch.
N-are importanţă ce nume a folosit ... Cert este că a fost o mare
greşeală. O foarte mare greşeală. Sărmanul de el.

- De ce a fost o greşeală? Ce s-a întâmplat?
- Am fost nevoit să-l trimit înapoi, răspunse dr. Welch

cu tristeţe. Prea mare a fost ruşinea ca s-o poată îndura.
- Despre ce ruşine vorbiţi? întrebă profesorul, răguşit.
- Ce ruşine? repetă dr. Welch privindu-l lung. Păi,

stimate colega, l-ai picat la examen!

Traducere de PETRU IAMANDI

OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80 SCHIŢE UMORISTICE

Isaac Asimov
(SUA)

Greşeala
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HORTUS DELICIARUM

Nici soldaţii nu sînt de mîncare, Moarte
lasă-i să viseze victorii!
Ieri am fost mai puţin viu
şi poate bucuria ta fără margini.
Barbituricele propanololul şi toate
preparatele prietenului John farmacistul
s-au dovedit inutile precum IDEILE
CU CARE FĂCEAM CÎNDVA DRAGOSTE
într-o cafenea uitată de lume.
Ieri am fost mai puţin viu
şi în preajmă bucuria ta fără margini.
M-am rostogolit în jurul sîmburelui acrişor

de lumină
ţi-am refuzat cătuşele, Neînduplecato,
am recitit din memorie marile cărţi
prin ele am peripatetizat ca prin
grădina plăcerilor
am probat mirarea idioată în faţa cenuşii
şi pînă seara am sporit numărul idiosincraziilor.
Retras în secrete odăi
TOTAL IRITAT DE PREZENTUL ETERN
AM PLÎNS BULVERSANT ŞI-AM RÎS POSTMODERN.

MIERCURI. CHE PORTA DALLA NOTTE?

Doar gîndul repaosului mă poartă
prin burgul cu ulceraţii de toamnă
unde melancolia se-ntâlneşte cu straniul
cîntec al ciorilor
iar Copoul se umple puţin cîte puţin cu întuneric
precum paharele cu negrul vin de Burgundia.
Nu mai cauţi zeii deasupra
nu le mai rîvneşti întîmplările
îi calci odată cu frunzele
odată cu propria spaimă pe scările vechi şi pe-alei.
Che porta dalla notte?
Ce-mi vine dinspre noapte, Mario Luzi?
poco/puţin, acel puţin ce taie mai tare decît spada,
iubirea şi candoarea posomorîte răscruci
de preschimbat visele  de dărîmat pereţii de ceaţă
ai renunţării
unde poţi încerca singurătatea
cu dinţii ca pe monezile zimţate
ca pe imperiale săbii de Toledo.

PURTĂTORUL DE TĂCERE

Doamne, atâta deşert în clepsidra
pe care mi-ai dat-o
să mă lecui de timp!
O, înviere de fiecare zi a păcatului
fără de veste a venit toamna.
S-a defectat şi maşina de fabricat petunii.
De undeva de prin ceţuri
a apărut şi îngerul meu peltic şi tomnatic

îngerul păzitor
- Sfântă vecinătate a Nimicului - începu îngerul -
aşa de livid şi fărâmiţat de absenţe
doar în vorbe vei mai fi fiind fericit!
-Dragule, - i-am răspuns îngerului privindu-i aripile tot mai

tocite mai blegi şi mai răsfrânte în sine -
de-acum îmi voi potrivi monadele tăcerii
voi rămâne printre fotonii şi frumusonii tăcutei tristeţi
şi VOI MÎNCA DIN ACEIAŞI PESMEŢI AI POEŢILOR

BLESTEMAŢI.
Azi de exemplu sătul de psalmi şi ode tremurânde
voi mai scrie şaizeci şi patru de versuri
la cutremurătoarea mult aşteptata epopee a secolelor
cu provizoriul titlu Aşa s-a călit batista
(pentru ea voi fi răsplătit cu greutatea trupului

meu în aur!)
voi primi în tăcere vizita zeului barbar Asclepios
voi admira sânii azurii ai cerului şi voi întoarce clepsidra.
CU ALTĂ DEŞERTĂCIUNE VOI RĂSPUNDE

DEŞERTĂCIUNII.

CUVINTE PENTRU BOTEZUL UNUI POEM

Se mai aude muzica spartă în oglinda
de la capătul holului aşa cum se sparge un surâs
neglijent
se mai aude glasul celui ce urcă
spre propria-i rădăcină
ca spre enigma din urmă.
Cu primul strigăt bate în portalul luminii Noul Poem
prunc lucrător întru frumos şi bine
repetînd breşa primordiei.
Chiar dacă pentru mulţi nu contează
dacă e în plus pentru gloria luminii
chiar dacă vămile şi timpul fără de milă
îl pot surpa
se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura.

Ce-i, tată, dureroasa-ţi istorie
pregătească-mă pentru călătoria jerftelnică
şi orice mi se va-ntâmpla
ca pe-un războinic levantin tînăr şi hotărît
sărută-mă la plecare!
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Prin urmare se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura
şi umbră să dăm
şi odihnă şi neodihnă, Doamne,
în inima celor singuri
acestei făpturi ca o fulgerare de aripi
pe diguri
care o clipă ne-adună precum glasul mamei
la cină.

PORTRET

Despre el se va spune:
Avea un ochi glorios ce nu mai privea
decît în sine.
Era atât de preocupat de esenţe
că pînă şi moartea i se părea
o melodie galantă.
Ar fi putut vorbi mai mult despre abatoarele
fricii  ar fi putut îmbrăca o cămaşă străină
sau accepta jocurile şi nu martirajul
Ar fi putut rămîne în scepticul cor de bărbaţi
al vechii înţelepciuni
de n-ar fi învins peste limita lor
altă şi altă şi altă înfricoşătoare limită.
Ar fi putut să accepte a-i creşte
cîteva rînduri de aripi false
sau să negocieze la un preţ bun praful de stele.
DAR EL ERA ATIT DE PREOCUPAT DE ESENTE
CĂ PÎNĂ ŞI MOARTEA I SE PĂREA
O MELODIE GALANTĂ.

LUMINI ŞI URME

Câţi vor mai şti cum am trăit
un secol întreg
atârnaţi de mustăţile lui Dali?
şi câţi vor cunoaşte tristeţea celui care află-ntr-o zi
că orice avangardă sucombă
în favoarea lucrului bine făcut ce va urma
sau că futuriştii oniriştii behavioriştii miros doar a
catran şi război pe veşminte?
Tânăr
să fi încălecat eu dâra de fum
a zeului în alergare
să mă fi luat eu după îngerii
cu aripile albe ca praporii ca ştergarele
de picnic ale ţăranilor de la munte?
De-acum se face de-nserare Lenor
franjurii gândurilor atârnă
ca înjurăturile pe buzele beţivilor de cartier
şi CAD TOT MAI MULTE ARIPI TOCITE DE VĂZDUHUL
ATOATERISIPITOR
ŞI TOT MAI MULTE STEAGURI ROASE DE VÂNTURI.
Din cealaltă vârstă un singuratic se-ndreaptă spre mine
cu vorbele lui Rainer Maria Rilke încurajând
un ascet:
Wer spricht von Siegen? Uberstehn ist alles.
CINE VORBEŞTE DE VICTORIE? A ÎNDURA E TOTUL.

RĂTĂCIT PRIN SĂLILE DE AŞTEPTARE-ALE LUMII

Vine o clipă când poţi privi prin fanta
creierului ca prin sticlă.
Neîmpiedicat de capriciile toamnei târzii
înţepenise aerul şi zborul păsării la fel.
Sau poate mi se gripase mie privirea
de-atâta privit în văzduh
pentru că totul sta neclintit ca la-nceput
de lumi
şi eu căutam cu privirea
„punctu-acela în mişcare
mult mai slab ca boaba spumii
ce-i stăpânul fără margini peste marginile lumii”...
iar cu auzul strigătul ieşirii din sine.

Acum când scriu mi-i tot mai clar că
ÎNŢEPENISE  AERUL IAR PASĂREA ÎNŢEPENISE
ÎN ZBOR.
Prin urmare, domnule Dante,
mai mult visând decât trăind
rătăcit prin sălile de aşteptare-ale lumii
m-am ales cu acest morman de vise căzătoare
pe care sunt sfătuit în secret
să le-mpart la cina de taină.

CORABIA ÎNGHEŢATĂ

Evei

Totul ar trebui să-nceapă cu urma
unui refren pe giulgiul dimineţii

de iarnă.
N-AM SĂ VIN PE CORABIA TA ÎNGHEŢATĂ!
E ora la care şobolanii îmi rod hainele
vişinii şi au nevoie de încurajări. Prinţesa
se ridică din tabloul prea strîmt
şi aleargă prin grădina Versailles.

Nu pot veni!
Domnul Arhonte e trist. Altădată îşi
împodobea locul seminţei cu flori de santhal.
Îşi purta semeţ amuleta de înger. Acum
cîntă încet la trompetă. E singurul gest
mai tranşant al muţeniei sale. Mîinile
aprind rădăcini.
Altădată voi veni negreşit!
Acum zeii adună din palma mea
iluzii negre pentru zile portocalii.

Nu pot veni!
E ORA CÎND FETELE TRISTE
SE PREFAC ÎN INSULE PUSTII
şi se usucă urmele lui Dumnezeu
acolo, în Sfintele Cărţi.
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Ciocârlia

La balul frunzelor pe aripe de vânt
Intrat-au ploi ascunse în cuvânt
Şi fulgere din ochi de trestie înaltă
S-opreau crăpând pilonii de la poartă.

Acum însângerate  minerale, multe,
Aduc iluzii noi ce vor să te sărute
Şi tu refuzi eternităţii dorul
De-a toarce firul înroşind fiorul.

În guşa plină vârf cu note muzicale
Încap şi munţi, şi mare, orice vale,
Unde sub aripi  portativ suprem
Îl auzim în flaut şi-n poem.

Soarele dansează peste zări,
Epitete-n aer şi-n munte-s pe cărări,
Sufletul de frunze se lipeşte,
Ciocârlia-n cerul meu domneş te!

Năluci în piaţă

Tropotesc nălucile în piaţă,
Se joacă de-a credinţa cu o aţă,
Se trage aţa din partea ce o pierzi
De te-ai născut în vânturi şi-n zăpezi.

Mocirle tulburi, sângerii în noapte,
Sunt stăpâne peste bube coapte,
Măştile nălucilor se-ntâmplă
Să doarmă cu pistoalele la tâmplă.

Înseninează liniştea doar crinul
Ce-aduce fluturi investind seninul,
Alibiuri deocheate de năluci în piaţă
Sângerează micul semn de viaţă.

Curge în nucleul unor noi trufii
Visul searbăd din ochi de copii,
Părinţii se întreabă unde merg
Urmele ce-ncep ş i-ncet se şterg!

Iubiţii din piaţă

Ochii plini de speranţă
Înoată cu febră în piaţă,
Cocoşaţi de vis şi seninătate
Bat aripi luminii pe spate.

Şi zburdă iubiţii cu trenul ecou
În lumea din spaţii cu măş ti bibelou,
Mai merg subteran în nişe ascunse
Pe silabe subţiri cu tonuri reduse.

Luceferii clipei poartă în ei,
Limbaj de lumină, limbajul de zei,
Priviţi prin ochii robiţi de speranţă
Se îneacă-n iubire,  iubiţii  din piaţă.

Marin Moscu

Vinul roşu

Se scurg ochii în pahar,
Vinul curge-ncet pe gât,
Ar gusta preaplinu-i har
Al beţiei orice sfânt.

Cum zâmbesc la muritorii
Ce au inima-ncălzită,
Mă apucă-ncet fiorii
Şi iar intru în ispită.

Torn pahar după pahare,
Vinul roşu curge-ncet,
Este semnul care are
Viaţa prinsă în buchet.

Curgă sufletu-n pahar,
Vinul curgă-ncet pe gât,
Tu de mine n-ai habar
Că-s beţivul cel mai sfânt.

Îmi fac cruce să pot merge
La butoi încă odată,
Calea vinului alege
Clipa cea mai discutată.

Curgă vin în sânii văii,
Mândră eşti, ai buze dulci,
De m-apucă năbădăii
Când la pieptul tău mă culci!

Ninge aiurea în marte

Lumina îşi scutură fulgii,
Ninge aiurea în marte –
Umbre de aripi se-aud fâlfâind
În geana pădurii, departe.

Arbori bătrâni, inele străbat,
Mai sprinteni ca liniştea morţii,
În scorbura lor zborurile cad
Săgeată înfiptă în inima sorţii.

Ochii din cer privesc prăbuşirea
Cuprinsului lirei în imnuri profunde,
Înţelepţii dezgroapă de Paşte,
Simboluri de sânge şi unde.

Tu, îmi vorbeşti de frunza cea crudă
Şi ochii împart  lumini suprapuse,
Fulgii sunt flori de adio în lume,
O lume trecută în gheţuri ascunse!

Premiile revistei
Dunărea de Jos

la Concursul literar
„Primăvara lirei”

Ioana Cătălina Roşculeţ

se întorc iubite cocorii

privesc cerul însemnat cu triunghiuri
se întorc iubite cocorii
şi ciocurile lor intră în mine
cu furia unui glonţ ricoşat
din iarna cea lungă

punem dragostea la rădăcina unui înger
numărăm secundele
în care nu o putem aştepta
primeniţi de duminică

frigul pleacă luând după el
crivăţul şuierat peste câmp
o vreme nu spunem nimic
apoi
împărţim hohote de râs ca pe o bucată de
pâine
stropită cu vin

Mirela Orban

10.Poveste despre o altfel de primăvară
Mă roade primăvară asta,
oftează nedisimulat
chircită la umbra unei traiectorii elicoidale,
cu o bătătură nouă în talpa stângă
şi oase măcinate.

De sus ochiul urmărea marioneta
cum păşea cadenţat pe buza cercului.
Trecuse de atâtea ori prin toate constelaţiile
cărând greutăţi egale pe talere,
negociate la sânge în fiecare doisprezecime.
Doar în timpul peştilor făcea popas.
O clipă destul de mare aşternea bucuria de a
fi femeie
într-un strat gros,
peste teama de a fi altcineva.

Ascendentă,
spirala apropia cerul.
Ştia.
Şi acolo o vor ninge cireşii.
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Sorin Dănuţ Radu

Motto: „...în orice mare poet există un călător sublim”.
(Gérard de Nerval)

Secvenţial

într-o dimineaţă banală
mobilam camera
cu umbre
un pat pentru vis
o icoană care să-l vegheze
o fereastră
deschisă pentru celălalt

îmi lăsam haina în cuier
ca şi cum aş rămâne
pentru totdeauna
aici
...al meu.

În drum spre casă

sunt poet de weekend
al orelor pierdute din mers,
al zâmbetelor goale,
fotograf în colţul ochiului
punând pe chipul tău
un suflet
în plus...

Imagine dintr-un tablou

la noi...
n-a fost decât o poveste tristă.
nici oameni
nici copii, nici părinţi
doar nişte crengi
care creşteau invers

la noi...
n-au fost nici zmei,
nici balauri ca-n poveşti
doar nişte dihănii cu mâini şi cu picioare...

Fără titlu

Dragă prietene, energia unei flori
este de-ajuns să spargă o rocă...
ştii şi tu că asta nu e o poveste

nu am nevoie de fluvii de tutun
nici inpiraţie de absint
nici cafele cu gust de noapte

”oricând chipul tău
poate fi un bun început de poem”...

Poem scurt de iarnă

iarna trecută
copilăria de la marginea visului
râsul de pe chipul nostru
urma din zăpada tristă
fericirea secundei viitoare
şi acest poem simplu
fără tine...

Definiţie

pădurea ascunsă
într-un fir de iarbă.

eu...

îngrămădit
într-un pumn
de lut.

Mihaela
Talabă

Mănunchi

Am prins cu mâinile goale
Minunea de a fi a firii
Mănunchiul drag de lăcrămioare
Ce mi-au fost hărăzite tot timpul.

Ştiu să cuprind
Şi să desfac mărgele albe
Ce se rostogolesc în inimă
Îmbibate de speranţă.

Le înşir talisman fiind
Ştiu că alunecă spre mine
Mărgăritare vii
Cuprind în ele poveşti
Ce m-au umplut de dor
Transformat în artă
Cuprinde esenţa lor.

Este sensul vieţii mele
De a fi făgaşul lor
Răvăşite de speranţă
Pline de mister…

O viaţă conturează
Aprinderea firii duce în viitor
Chemarea unei noi vieţi
Ce aduce un alt fior.

Mărgele de lumină

Învăluite în lăcrămioare înmiresmate
În curcubeie aruncate peste cerurile multe
Hotărâte să încerce trăirile adânci
S-au scuturat de povara amintirilor din trecut.

Renasc din vise şi potrivesc trăirea mea
Cu lăcrămioarele din vânticelul vieţii
Adun bobiţele şi le prind
În firul vieţii le împletesc râzând.

Le aştern precum mărgele de lumină
Să învăluie silueta mea în valul înceţoşat,
Aprins doar de sclipirea bobiţelor de rouă
Croite pentru mine- mă prind neîncetat.

DEBUT



MMXI IUNIE, NR.112

14

Constantin Tănase
FEMEIA  CELEBRĂ

Don’ Damian făcea faţă tuturor încercărilor ţinându-i la
distanţă şi pe unii şi pe alţii. Dar într-o zi, din ce cauză nu se
ştie, a văzut cât de singur era, fără nicio mângâiere, de nicăieri.
Aşa încât, când baba Măcrinoaia, clarvăzătoarea, ghicitoarea,
sau poate codoaşa, i-a adus-o la prăvălie pe madam Aspasia
Stroiescu, văduvă în etate de 35 de ani, bine clădită, arătoasă
etc., n-a stat pe gânduri nicio clipă. A spus „Da!” şi a luat-o
cu cununie. Şi imediat coana Aspasia s-a pus pe lucru. I-a
luat locul lui don’ Damian la tejghea şi a hotărât să vândă
vinul şi la pahar, pentru consum pe loc, transformând prăvălia
în bodegă. “Bună mişcare,” ziceau unii văzând deverul
dublându-se, triplându-se şi aşa mai departe. “Ba mai precis,
bune mişcări,” comentau alţii captivaţi de mersul legănat al
coanei Aspasia când se plimba prin salon şi se întindea către
pervazuri să strângă paharele goale abandonate de beţivani.
“Săracu’ don’ Damian … Oare chiar nu vede?” şuşoteau
mahalagioaicele pe la colţuri, iar eu nu pricepeam nimic. De
altfel, n-am înţeles nici de ce s-a ofuscat lumea când madam
Aspasia, nemaidovedind să facă faţă singură daraverilor
negustoriei, a decis, se înţelege că fără a-l consulta pe don’
Damian, să-l ia ca ajutor şi să-l aducă în casă pe unul Ghiţă
Boca, un zdrahon de prin cartierul Demobilizaţilor, fost
subofiţer de intendenţă, dat afară din armată pentru fraude şi
comportament nedemn.

Când închideau prăvălia-bodegă, Aspasia îl trimitea pe
don’ Damian să-i cumpere portocale, curmale şi roşcove
anume de la magazinul lui Şvarţ şi nu din altă parte, până
acolo având de traversat două străzi cu linii de tramvai. Şi
pentru că bătrânul era zgârcit şi nu se îndura să cheme un
taxi sau o birjă (încă mai erau pe vremea aceea), au tot sperat
că se va produce vreun accident pe urma căruia să le râmână
lor şi numai lor totul. În timpul ăsta, Aspasia şi Ghiţă Boca
mâncau, beau şi „se petreceau,” cum avea să spună un
martor la procesul de divorţ în urma căruia bătrânul şi-a
recâştigat singurătatea şi căderea de a aştepta o alinare. Dar
astea nu erau decât clevetiri, ca şi cele despre trecutul incert
al doamnei Aspasia Stroiescu. Se spunea, de pildă, că fusese
măritată de mai multe ori cu bărbaţi în etate, putrezi de bogaţi
şi că de fiecare dată le-a moştenit integral averile în urma
unor decese suspecte. „Femeia celebră, ce mai!” a fost ultimul
comentariu pe care l-am ascultat. De aici înainte, ca şi în
privinţa expresiei cu moştenirea din America, n-am mai plecat
urechea nici în stânga şi nici în dreapta.

Îmi vedeam de treburile mele la „Cantemir,” se apropia
bacalaureatul, iar copilăria rămânea tot mai în urmă. Învăţam
pe rupte, fiind la concurenţă cu cei de la „Haşdeu.”
Competiţia era multilaterală, aşa încât ne-am confruntat şi pe
terenul de fotbal. A fost un meci greu, adversarii având câţiva
jucători vizaţi de cluburile profesioniste. Însă ambiţia noastră
era de neclintit. În ultimile minute de prelungiri, le-am păcălit
apărarea şi le-am dat un gol. Ce să vă spun? Am fost eroul
zilei. Eram ovaţionat de tot liceul. Atunci am văzut-o pe Valeria.
O puştoaică dintr-a noua, blondă, pistruiată, cu ochii albaşti-
verzui. Mi se părea absolut necesar să intru în vorbă cu ea şi
dacă n-ar fi fost meciul şi golul marcat în poarta adversarilor,
nu ştiu cum aş fi scos-o la capăt. Aşa am avut un punct de

plecare sau un pretext, Valeria exprimându-şi părerea că soarta
confruntării a fost hotărâtă de hazard, ambele echipe jucând la
noroc. M-am dezumflat, fireşte, dar gândul mi-a rămas la ea. În
recreaţii mă aţineam pe holurile claselor a noua ca s-o întâlnesc
şi dacă se întâmpla acest lucru, mă pomeneam explicând că
întâmplător eram în trecere şi celelalte. Până la urmă, luându-mi
inima în dinţi, i-am cerut s-o însoţesc până acasă. Am luat-o în
sus pe Fraternităţii şi nici nu mi-am dat seama că am ajuns la
noi în mahala. M-am trezit din acea plutire când eram în faţă „La
Damian - vinuri din soiuri selecţionate.” „Aici locuiesc,” mi-a
zis şi a adăugat, probabil pentru a lămuri situaţia, că era nepoata
doamnei Aspasia, femeia celebră. După cum a făcut acea
precizare mi s-a părut că mă considera din echipa adversă,
adică de partea mahalalei care vorbea şi colporta, lucru greu de
suportat, chiar şi până a doua zi când aveam de gând să risipesc
orice suspiciune în această privinţă.

Mi-a scăpat însă un amănunt: pentru Valeria fusese ultima
zi de şcoală. Rămăsesem în liceu doar noi, viitorii bacalaureaţi.
Am căutat-o pe la prăvălie, însă doamna Aspasia m-a informat,
cu oarecare sarcasm, că nepoata ei, fiica soră-si a plecat în
vacanţă, la ţară, astfel încât n-am mai văzut-o niciodată.

Toate aceste întâmplări, dizolvate definitiv într-un trecut
sever, au reînviat pentru o clipă în memoria mea, înainte de
întâlnirea cu avocatul ce urma să îndeplinească formalităţile
privind moştenirea. N-am identificat în ele nimic în  legătură cu
acel prezent. Abia după ce avocatul a deschis plicul şi a citit
testamentul, am aflat că moştenem toată averea defunctului
Damian Corvisiano, inclusiv prăvălia şi imobilul în care
locuisem cu chirie, fiind considerat unicul lui urmaş, ca fiu
nelegitim al fiului său. Mai mult decât moştenirea, această ultimă
veste m-a năucit. Dar ca şi atunci când am primit cartea de
identitate şi m-am confruntat cu o stare civilă pe jumătate,
mi-am păstrat cumpătul şi n-am zis decât atât: “Despre Valeria
ce îmi puteţi spune?” “A, doamna doctor Valeria. Cum să nu! E
o somitate în pediatr ie. O femeie celebră , domnule!
O cunoaşteţi?”

sfârşit

continuarea textului din nr.111

V.
G

on
ce

ar
iu

c 
- Z

en
ov

ic
a 

şi
 în

ge
ru

l



MMXIIUNIE, NR.112

15Fluviul doarme sub o pătură groasă de ceaţă. Vorba
prietenului Ioan Tofan, era o ceaţă de să-ţi razemi bicicleta de
ea”. Vizibilitatea zero. Undeva, poate în dreptul portului Docuri,
se aud semnalele de ceaţă ale unei nave ce urcă. Este un convoi
prin împingere care se târâie în amonte. Duduitul motoarelor,
estompat de mantia ceţii, pare o părere. Mai stă câteva minute
aspirând parfumul inconfundabil al Dunării după care pune pe
drum acostând la cafeneaua sa literară. Se simte plin de
energie, asemenea lui Anteaus, de fiecare dată când se află pe
pământul de lângă apele fluviului. Se apucă hotărât de lucru
scriind începutul poveştii Colţ de Dunăre, când uşa de la
comandă se deschide şi în prag apare Gică Longpied, fratele
mai mare al lui Jan Lamacara. Se dau în vorbe despre port,
Dunăre şi oameni care au fost. Vine vorba despre hamali.
Povestea o ştiu de la bătrânul, tatăl nostru, Măduc, cel mai
puternic hamal de pe Vale, începe Longpied. Este cel care la
pareu a ridicat o casă de bani de 300 de chile pe scările
Băncii Moldova. Tata spunea că în port era un hamal mai
puternic decât el. Îi zicea Balaurul şi era un ţăran venit din
funduri de Moldovă, mânat de sărăcie.La împărţirea sacilor,
vătaful îi dădea trei saci iar Măduc primea doi. Era
recunoscut pentru forţa sa herculeană, dar Balaurul îl
întrecea. Acesta, împreună cu ceilalţi, dormea în umbra
magaziilor de pe cheu. Pe tălpi scria preţul cu care se prindea
să muncească. Hamalii obişnuiţi îşi vindeau munca cu 2 lei.
Măduc şi alţi câţiva cu trei. Balaurul cu 5 lei. Să îl ferească
sfântul pe cel care îl trezea pentru tocmire. Mâncau o bătaie
soră cu moartea.

O dată cu venirea primăverii, portul prindea viaţă. Zeci
de vapoare încărcate cu coloniale soseau la cheul întins pe
12 kilometri. Cărăuşii descărcau marfa de export, de obicei
produse ale pământului. Între cărăuşi, fie ei C.F.R. sau simpli
bouari, cărbunari sau chiristigii şi navele sosite era nevoie
de hamali, numiţi în alte porturi dokeri. Mânaţi de vătafi,
dar şi de interese proprii, hamalii se mişcau repede, furnici
pe schelele de lemn nu prea stabile. De oboseală sau din
neatenţie unii cădeau ologindu-se pe viaţă sau, în cel mai
fericit caz, plătind cu ziua de muncă marfa deteriorată.
Gheorghe, fiul hamalului Măduc Panait, se opreşte, uitându-se
spre Vic: Tu, împreună cu fratele Cristian, Dumnezeu să-l
odihnească, aţi făcut un film brava, parcă “Portul Roşu”,
unde munca hamalilor a fost reconstituită în amănunt. Vreau
să spun că până la vremea cireşelor în pârg, mulţi oameni de
la schele aveau din două, trei nave descărcate şi încărcate
suficienţi bani cu care să-şi ducă zilele în vremea toamnei şi
iernii de peste an. Dar vara abia începuse şi muncă era pe
ruptelea. Nu puteai să stai la umbră sau în cârciumi tocând
câştigul. Mai era pericolul să fii înlocuit foarte repede, dacă
vătafii te simţeau leneş sau dând semne de nevolnicie. Pe
cheu soseau, atraşi ca de un Eldorado, ţărani fugiţi de pe
moşii, dornici de căpătuială. În general oameni tineri,
puternici şi umili. Pentru ei sacul primit de la vătafi era mană.
Ce dacă era numai un leu! Dormeau sub cerul verii, măncând
pâine neagră, măsline şi peşte prins la undiţă. Beau apă din
Dunăre, de li se umflau burţile, alungând pe moment senzaţia
chinuitoare a foamei răscolitoare. Aşa îşi începuse şi Balaurul
munca de hamal. Din prima ceruse trei saci, lăsând fără pâine

trei oameni. În ziua când a apărut pe schelă cu trei saci în
spate, portul a huit. Era respectat şi urât. Balaurului nici
că-i păsa. Taciturn, fără a fi agresiv, nu făcea bisericuţe şi
nici nu intra în cârciumi. Din “munţii” de galbeni strânşi îşi
ridică o căsuţă pe strada Tăuni. Mică, din chirpici, cu uşa
mare, mai mult înaltă. Are şi odaia din faţă în care se culcă
noaptea, după ce se spală în Dunăre. Într-o după amiază de
sâmbătă, după ce îşi cumpără din Piaţa Moruzi cinghir de la
Ilie Casapul, înainte de a ajunge acasă este strigat de Inulia,
vecina de peste drum, să o ajute la căratul unor butuci de
salcie pentru foc. De aici şi până la rugămintea următoare
nu a fost decât un pas. Taie lemnele, o joacă, le bagă în
magazie şi ia masa cu grecoaica. Inulia, văduvă de marinar,
nu prea avea căutare la bărbaţi. Butucănoasă, înaltă, lată
în şolduri, sâni mari, femeia mai şi bea şi, lucru bizar, trăgea
din iarba dracului. Ochii erau toată frumuseţea sa. Balaurul,
îndemnat cu gesturi voit tandre, bea un pahar, două şi ce
trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Doi munţi făcând
dragoste! Balaurul înfloreşte, un zâmbet de mulţumire îi
luminează faţa. Împreună cu mai mulţi hamali şi sacagii stinge
focul de la casele armatorului Papadopol, salvând copii şi
parte din bunuri. Este privit cu admiraţie de mahalagiii care
i-au apreciat curajul. De Paşte şi Crăciun, kir Papadopol îl
invită la masa de sărbătoare împreună cu ibovnica sa. Intrase,
cum se spune, în rândul oamenilor. De un Crăciun se discută
chiar că Balaurul şi Inulia trebuie să-şi pună pirostriile, că a
venit vremea. Naşi ar fi chiar doamna şi domnul Papadopol.
De Bobotează, în faţa Palatului N.F.R.,prinde la copcă crucea,
aruncată de P. S. Nifon Niculescu, episcopul Dunării de Jos.
Ca să se încălzească fuge în staţia de tramvai de pe strada
Portului şi spre hazul mulţimii ţine pe loc un tramvai care
dădea să plece. Roţile se învârtesc înnebunite, stârnind jerbe
de scântei. Din pielea Balaurului curg râuri de sudoare.
Corpul colosului este învăluit în aburi. Muşchii, colaci de
şerpi, se zbat cu pu tere. Vatmanul curmă suferinţele
tramvaiului oprindu-l brusc. Coboară, holbându-se la Balaur.
Bine dispus, acesta se îmbracă cu şuba primită de la episcop.
După Sfântul Paşte, la biserica Sfinţii Voievozi, preotul
Nicolae Stamatiu cunună pe Inulia şi Ghiţă, zis Balaurul. În
acel timp portul era plin de vapoare, şi în dane se muncea
din zori până la apus. Era tot mai multă nevoie de braţe de
muncă. Satele din Moldova se goleau de ţăranii în putere ce
îşi doreau croirea altei existenţe. Pe sub dealurile de pe
Dogăriei, pe un maidan, trăgeau căruţe cu oamenii sosiţi din
sate. Până să-şi încropească o nouă casă, locuiau în hrube,
foste vaduri de canalizare, dar şi refugii, catacombe în care
târgoveţii se adăposteau în vremurile vechi de turci, ruşi şi
alte năpaste pe două picioare. Oamenii din Vale sau Bădălan
spuneau că la pericol moşii lor se ascundeau în măţăraia de
tuneluri ce formau un adevărat labirint. Unii îşi amintesc că
la mare înghesuială bătrânii treceau pe sub Dunăre
sa lvându-şi viaţa ş i bruma  de agoniseală  pe malul
dobrogean, aproape de Bisericuţa… De ceva timp se aciuise
în hrube, cam pe unde astăzi este autogara “Dumitru”, o

BALAURUL
Max Popescu

(urmarea la p.29)

Avanpremieră editorială: A şaptea Poartă
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Paul Sân Petru

- Ia te uită cum merge acela, nea Haralambie! Am văzut
un şontorog care mergea mai anevoie decât acesta care
nu vede.

- Nu vorbi în bătaie de joc nici de unul, măi soldat. Tu
nu ştii ce-nseamnă s-o ia razna pe-o ghiulea o bucată din
teferia ta şi să rămână pe-aiurea iar tu să vii acasă mai
împuţinat decât ai plecat, să te-ntregească doctorii cu lemn
ş-apoi să-nveţi tu copacu’ să meargă, el care n-a mers
niciodată. Să-l scoţi noaptea din rărunchi, să-l rezemi de
perete apoi la lumina focului să-l vezi ca pe-o fantomă a
piciorului adevărat ş-apoi să-l visezi c-ai umblat prea mult
prin glod şi, mai ales de căldura ta să vezi că a-nceput să
dea muguri, să te smuceşti a deşteptare din somn, cât nu
prinzi pe undeva prin vis când atâta ai tânjit umbletu’
 şi casa.

- Nea Har, nu mai vorbi bre, aşa, nu ştiu cum, că mă
prinde mila.

- Eu ţi-am spus ca să te prindă numai respectu’, soldat,
şi-i de-ajuns atâta. Şi dacă ţi-oi spune c-am văzut odată
urma unui invalid pe un drum abia nins în zori şi era că
parcă nu mai ştiam: un om a trecut sau un copac sau
amândoi alături împrumutându-şi unu’ altuia în cruciş paşii
tărăgănaţi, ca doi tovarăşi de luptă?

- Ascultă oleacă, nea Har, da’ picioru acela de cade singur
în altă parte, nu-l îngroapă nimeni?

- Nu-l îngroapă, soldat. Nici pe morţi n-are cine să-i
îngroape totdeauna, d’apăi o mână sau un picior...

- Ba eu zic că atunci când cineva găseşte un picior sau o
mână, aşa, fără stăpân, să-l îngroape, să-i facă un mormânt
aşa, mic ca la un prunc. Să-i pună şi-o cruce ca să se ducă
stăpânu’ când o putea, să-i aprindă o lumânare piciorului,
să-l plângă acolo, să-i pună şi-o floare…

- Şi dacă moare şi omu’, soldat?
- Atunci să se ducă rudele.
- Păi rudele o să se ducă la mormântu’ mortului, şi nu se

poate un ins să aibă două morminte.
- Ai dreptate, nea Har, nu se poate; da’ eu îţi spuneam de

orbu’ ăla. Să nu văd nici măcar pe zărite, aşa, n-aş mai
face un pas de-acasă...

- Ăsta e de-al satului, soldat, mai ştie el uliţele de pe
vremea când vedea ş-apoi, îi sar în ajutor celelalte simţuri,
chiar mai puternice decât le avea mai înainte.

- Păi cum, nea Har, pe el nu l-a făcut maică-sa aşa?
- Nu l-a făcut, nu. Un cartuş rămas în urma frontului

i-a explodat în mână; bătea în el să-i scoată ţâfu’ şi pulberea.
- Da’ orbii visează şi ei, nea veteranule?
- Visează, măi flăcău, visează mai mult ca noi ceilalţi -

aşa, c-o cumpănire a vederii şi poate văd mai mult ca restu’
gloatei în visu’ lor, că le vine, dac-ar putea, să nu se mai
deştepte ci să rămână unde visează ei dimineaţa la
marginea patului.

- Mă gândesc eu că greu trebuie să mai fie învăţu’ ăsta la
aşa o viaţă chinuită.

- Aşa cum este, vezi tu, că nu se dau din calea ei şi nu-şi
pierd toate nădejdile, cred în ea şi se aruncă la fel de curajos
ca unul din la cei la care sare în văzduh de dincolo de
puterea de-nălţare a păsărilor, cu ghemul lui de pânze
în spate.

- Oricum, nea Har, e greu şi departe pân-acolo ca omul
să se desprindă.

- Ascultă, soldat, că-i bine să ştii chiar dacă nu eşti orb
sau şchiop sau ciung; dacă stai deoparte şi nu te mişti, e
tare departe de pe-o parte pe alta a unei frunze sau a unei
monede, e tare greu firul de sămânţă din cărare până nu
vine furnica să-l prindă cu fălcile ei tari şi să-l înşface în
grija ei pentru muşuroi. Viaţa trebuie înşfăcată, băiete,
oricum ar fi ea, ia-o aşa cum e şi pune-te pe schimbat la ea
cât poţi.

- Am înţeles, nea Har, rămâne să fac ce pot.
- Măi soldat, tu cam şovăi parcă, mă. Nu cumva ai tu

stofă de laş?
- N-am, nea Har, n-am, să n-am parte de ce mi-i mai

drag pe lume. Aşa sunt eu când respect prea tare pe cineva.
- Bine, mă, să-mi arăţi, când o veni la tine, cine ţi-i mai

drag pe lume şi poate ţi-oi juca-o la nuntă, aşa cum
m-oi pricepe.

- Să ştii, nea Har, că în ghereta aia de la o sută de paşi
deasupra luncii, mă gândesc vreme de-un răsărit bun de
lună, la tot ce-mi spui după ce am stat de vorbă.

- Mă, tu auzi, vreau să-mi scrii după ce te laşi la vatră,
măcar o dată pe an să-mi scrii, mereu, până nu ţi-oi mai
răspunde, auzi tu, măi soldat? Şi-atunci o să-nţelegi tu
tăcerea mea! S-aprinzi o lumânare!

Grănicerul de Dunăre
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Muzeul de istorie Galaţi,   în colaborare  cu  Asoociaţia  de Go
Brăila, Asociaţia  Club Sportiv Go-Vest  Oradea, Asociaţia „Rădăcini
Culturale” Bucureşti şi Tsurukame Go School Piteş ti ,în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Şcoala nr. 22  „Dimitrie Cantemir” a
organizat în perioada martie – aprilie, expoziţia şi programul educaţional
GO - o cale japoneză.

Expoziţia ne-a oferit prilejul de a face cunoştinţă cu un joc minunat,
un joc cu o vechime considerabilă, apărut în China şi îmbrăţişat de civilizatia
japoneză.  Sute de ani de sistematizare a teoriei jocului în Japonia a dus la
formarea unei tradiţii ce se păstrează pâna în ziua de astăzi.

O dată cu dezvoltarea jo cului  în ţările asiatice, aproape
50 000 000 de oameni bucurându-se de el, era aproape imposibil ca acesta
să nu fie răspândit şi în întreaga lume. Aşa că  în a doua jumătate a secolului
XIX el apare şi în Europa. Abia în 1958 a avut loc primul Campionat
European de Go. Astăzi, sute de mii de oameni joacă Go în ţările europene.

În România, acest joc  a apărut in jurul anului 1950, în Timişoara. În
1982, apar o serie de articole de iniţiere în Go, în revista „Ştiinţă ş i tehnică”,
iar în 1985 apare prima carte de iniţiere în Go scrisă de Gheorghe Păun iar
în magazine apare un joc cu tabla de carton şi piese de plastic.

Expoziţia organizată la Muzeul  „Casa Cuza Vodă ” a adunat la un loc
o serie de obiecte din colecţiile personale ale unor împătimţi jucători de Go
din România. Goban-ul  (tabla de joc), piese de joc din diferite materiale,
boluri pentru piese şi ceasurile Ing au stârnit interesul deosebit al vizitatorilor
acestei expoziţii. De asemenea  s-a putut  admira o colectie de trofee şi
diplome, câş tigate de jucăto ri ro mâni de go , în ţară  dar ş i
peste hotare.

Îmbinată cu fragmente de civilizaţie japoneză, expoziţia a atras de
departe un număr foarte mare de vizitatori, dornici să interacţioneze cu
jocul de Go şi cultura japoneză.

Ţinând cont de elementul de noutate ce a reprezentat acest joc pentru
mulţi dintre cei care au călcat pragul Muzeului ,,Casa Cuza Vodă”, succesul
şi interesul pe care le-a stârnit, chiar şi după încheierea expoziţiei şi a
programului educaţional, a determinat organizarea la începutul lunii iunie a
unui concurs între şcolile gălăţene, participante la programul educaţional.

Programul educaţional „Go - o cale japoneză”, organizat de Muzeul
de Istorie Galaţi  s-a bucurat de participarea  şcolilor nr.22 „Dimitrie
Cantemir”, Şcoala Gimnazială nr.2, Şcoala Gimnazială nr.28 „Mihai
Eminescu”, Şcoala Gimnazială nr.16 „Nicolae Bălcescu”, Şcoala Gimnazială
nr 15” Elena Cuza”, Şcoala Gimnazială  nr.31 „Gheorghe Munteanu”, Şcoala
Gimnazială nr.40 „Iulia Haşdeu”, Şcoala Gimnazială nr.43 „Dan Barbilian”,
Şcoala Gimnazială nr 42 „Sfinţii Împăraţi”, Şcoala Gimnazială nr.5 „Cuza
Vodă”, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Grup  Şcolar de
Transporturi  C.F. R  precum şi a gradiniţelor nr 36 „Mihai Eminescu”,
nr.41 „Codruţa”  şi nr.64 „Ileana Cosânzeana”.

Muzeograf,
Sorina Caloian Feraru

GO – O Cale Japoneză Lectură publică
17 mai, orele 12.00, în amfiteatrul fostului Liceu
Pedagogic „C. Negri” din Galaţi, actualmente Colegiu
Naţional, a avut loc o lectură publică cu participarea
scriitorilor Florina Zaharia şi Corneliu Antoniu. Întîlnirea
cu elevii prestigiosului lăcaş de învăţătură pentru minte...
şi literatură, în acest caz, a fost posibilă datorită invitaţiei
făcută de către doamna profesor Violeta Fuică, cei doi
membri ai Uniunii Scriitorilor din România citind din
propria creaţie. Au mai fost prezenţi, printre alţii,
directoarea Colegiului, profesorul de istorie Ana Daniela
Popa, dar şi profesorul de română care i-a fost dascăl
chiar Florinei Zaharia, domnul Vasile Leonte.

a.g. (foto:Eugen Ungureanu)
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Paul Blaj – Poetul miazănoapte,
cu mănuşi pe nisip

Poetul miazănoapte cunoaşte  „nisipul ” burgului
tecucean de treizeci şi patru de ani. Crezul artistic (aşa cum îl
citim pe site-ul Hermeneia la adresa hermeneia.com/users/
yester) îi este: „mi-e dor de dumnezeu şi asta e bine/ numai de
artizani sau visători mi-e aşa dor/ uneori mă ridic pe vârfuri să
zgârii cerul cu un cui”. Tot acolo aflăm că Paul Octavian Blaj
(sau „yester”) a debutat în România Literară în 1997 şi că este
membru fondator în colectivul redacţional al revistei „Tecuciul
Li terar -Ar tis ti c”.  Al te  câ teva lucrur i despre  poetul
miazănoapte: „autor cu drepturi depline pe site-urile literare
www.hermeneia.com, www.poezie.ro şi reţeaua literară;
membru U.S.R din iunie 2006".

„Mănuşi pe nisip” şi „poetul miazănoapte” sunt două
volume de versuri apărute la editura „Napoca Star”, Cluj, 2010,
sub semnătura lui Paul Blaj. Cu titlu de amănunt: ambele
volume au pe copertă fotografii semnate Michel Gauthier şi
numără fix cincizeci şi şase de pagini fiecare. Poemele lui Paul
Blaj sunt organizate pe cicluri, fiecare corespunzând, cu
aproximaţie, câte unei luni calendaristice. Astfel, „mănuşi pe
nisip” cuprinde poemele scrise spre sfârşit de toamnă şi

început de
decembrie (posibil

ale anului 2009), iar „poetul miazănoapte” cuprinde poemele
scrise între noiembrie 2009 şi martie 2010. De ani nu suntem
sigur i,  însă lunil e sunt chiar indica te  în ti tl uri le
secvenţelor lirice.

„Mănuşi pe nisip” începe cu un ciclu de poeme care se
intitulează „undeva afară este o lume care se descurcă şi fără
mine”. Din chiar prima poezie (p.11), Paul Blaj ne întâmpină cu
o imagine reuşită: „sunt un excentric într-un oraş apus/ cumpăr
frunze/ pe o alee întunecată/ până când se va găsi cineva/ să
mă aresteze”. Al doilea poem, „weed room”(p.12), este
reprezentativ pentru întregul ciclu. Atmosfera din poem e una
a camerei poetului, statică, plictisită. În acest scenariu, poetul
ascultă jazz şi muşcă dintr-o felie de pepene galben. Oraşul
este apus, camera este plictisită. Discursul poetic este voit
diluat. Totuşi, „în cameră era linişte şi toate pluteau”, iar „prizele
musteau de energie”. În toată această disoluţie (a oraşului în
primul poem, a camerei poetului în cel de-al doilea) se întâmplă
adevărate scurtcircuite metafizice. În lentoarea cotidiană,
poetul surprinde obiectele plutind, energiile mustind în prize.
E o caracteristică pe care o întâlnim frecvent în poemele lui
Paul Blaj: din realitatea banală, cotidiană, se alunecă uşor în
metafizic. Ca un fel de somn, ca o amorţeală a simţurilor.

Al doilea ciclu, „stau la ocazie”, nu debutează aşa cum
te-a i fi aşteptat.  Poemul de  dragoste „oceans house
mirror”(p.21) e prea melancolic, prea „dulce”. Chiar dacă poetul
traduce, rebel, un „track”, el se adresează iubitei cu un vers cu
aromă de clişeu: „mi-e dor de tine ca de lampa cu petrol a
bunicilor”. Şi continuă astfel: „era bine/ eram frumoşi/ mi-era
dor de tine ca de o melodie ce se duce departe”. Însă, în poemele
care urmează, Paul Blaj echilibrează balanţa, venind cu versuri
profunde, cu adevărat la înălţimea timpurilor: „privim înafara
noastră crispaţi/ cum vin doi gândaci gânditori pe covor/ cu
scuturile sfărâmate/ în mers indian”(p.24), „astăzi am plecat ca
un foşnet de bani/ mă dezic de toamnă/ senzual e să dezlipeşti
o frunză de asfalt cu limba”(p.26) sau „m-am trezit dintr-un vis
erotic/ cu mâna/ pe şpreiul paralizant”(p.30).

Poemele „scrise într-un taxi”, al treilea din cele patru cicluri
de poeme ale volumului „mănuşi pe nisip”, nu par a fi scrise
într-un taxi, s imbol al spaţiilor prin excelenţă citadine,
ultramoderne. Un poem precum cel de la pagina 35 („toamna
nu ştie când e toamnă”) sigur nu a fost scris într-un taxi (în
accepţia simbolului): „iau ţărână în pumni/ îmi curg printre
degete castane/ şi înţepenit în timp/ îmi arunc gândurile/ peste
oraş unde/ mireasă tristă în rochia ei/ amiaza flutură/ părul tău
somnoros”, iar „deasupra burgului/ cerul fandează ca un
spadasin mort”. Pare a fi un poem dintr-o şaretă, nu un poem
dintr-un taxi. Totuşi, ca şi în celelalte locuri, Paul Blaj ştie să
vină cu metafore care să ne amintească de timpul în care trăieşte:
„sunt un cărturar cercetând cerul/ prin telescop/ ca pe o
propunere indecentă”(p.40) - iată cu adevărat un vers scris
„într-un taxi”. Sau un alt exemplu demn de remarcat: poemul
„din perspectiva unui şofer de tir”(p.38) – un poem de dragoste
actual, cu multă ironie şi cu un sfârşit remarcabil. „am întâlnit-
o pe acea terasă în răcoarea lui septembrie/ nu vorbea cu cineva
anume/ lăsa cuvintele să intre în aer suple şi erotice// [...] bea
sprite purta o bluză uşoară/ grena/ pe care mi-am odihnit/ capul/
/ [...] rămânea simplă/ ca o apă ca respiraţia/ avea drumul ei/
aştepta o lipsă finală de personalitate/ într-un lotus imaginar/
se lega de fiecare gest/ cu toată fiinţa// caut şi acum liniştea
demnă de un poem ca ea/ când o privesc cum intră zâmbind”.

http://www.hermeneia.com
http://www.poezie.ro
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Din ultimul ciclu de poeme, „un decembrie divorţat”, voi
aduce în discuţie poemul de la pagina 48, „l’approche du nuage”.
Aici Paul Blaj se salvează în mod remarcabil de un patetism pe
care-l enunţă patriotic, cu putere, din primele versuri: „mă doare
ţara asta”. Acum, în epoca postmodernă, a
comunităţilor supra-naţionale, a Uniuniii
Europene, pe Paul Blaj „îl doare ţara asta”.
Pare desuet, nu? Totuşi consider că poetul
se salvează în ultimele două versuri, când
ironia, arma de taină a oricărui scriitor
profund, îl scoate la liman: „mă doare ţara
asta ca un picior amputat pe care încă îl simt/
şi  râd mişcându-mi degetul mare  apoi
degetul mic/ tot aşa”. E ca bucuria stranie a
unui bolnav...

A doua carte publicată în 2010 de către
Paul Blaj, „poetul miazănoapte”, cuprinde
trei  ci cluri  de  poeme: „decembr ie”,
„noiembrie” şi „martie”. Aceeaşi caracteristică, remarcată şi la
începutul celuilalt volum, o vedem chiar în primul poem al cărţii
de faţă: „în cameră e cald ca într-o piersică/ ridic ochii şi las
cartea pe genunchi/ se deschide firesc/ o altă dimensiune”. În
ordinea banalităţii, a cotidianului, „alte dimensiuni”, metafizice,
se deschid „firesc”. Atât de frumos spus şi atât de caracteristic
poeziei lui Paul Blaj!

În „poem pentru merele coapte”, autorul se vede ca „un
bătrân într-un sanatoriu cu aer uscat”, cu „surâsul pierdut/ de
mire îndrăgostit pe jumătate”. Această imagine (bacoviană)
oferă oportunitatea de a mai aduce în discuţie un alt aspect al
poeziei lui Blaj: există peste tot în cele două volume de faţă o
pendulare între modernitate (postmodernitate, actualitate) şi o
realitate „de burg”, asumat-provincială. Poate că structura lui
Paul Blaj e una clasică (simbolistă), iar metafora ultra-modernă
(numiţi-o cum vreţi), nu face altceva decât să-i asigure
supravieţuirea în actualitate şi să dea un farmec nou unei
structuri poetice „provinciale”. Paul Blaj aduce playere, ketchup
şi track-uri în „burg”. Aş spune că e o pendulare care, la un
moment dat, va înclina către unul dintre poli. Dar ţinând cont
de numărul volumelor de poeme publicate de către Paul Blaj
(în jur de zece), aş îndrăzni să spun că este deja o manieră
proprie de a concepe poezia. Ar trebui, totuşi, să ne rezervăm
posibilitatea de a fi surprinşi de unul dintre volumele viitoare
de poeme...

Ţinând cont de observaţia de mai sus, mi s-a părut justificat
să „împart” versurile şi imaginile lui Paul Blaj în două categorii:
„cele clasice, simboliste” şi „cele moderne, actuale”. Spre
exemplu, tot din primul ciclu: „toată săptămâna admir spitalele/
cu merii lor înflorind pansamente de aer” sau „sunt un dor
fructifer/ care nu se miră/ de ce îi cad fructele prea coapte”(p.16),
alături de imagini penetrante, originale, ca „nimic din interiorul
meu nu pare să se desprindă/ cum cojeşti pielea la primul
bronz”(p.19) sau „închidea uşile aproape lent/ cu gingăşia vidă
a primului pas pe Lună”(p.21).

În „noiembrie”, a doua secvenţă lirică a volumului „poetul
miazănoapte”, sunt ce l puţin patru poeme remarcabil e.
„Fumuriu de noiembrie”(p.29) e un poem de cafenea, poemul
unei domnişoare „încă studentă distrată” care vrea să facă
„ceva important în viaţă” - să fie „o Ioana D’arc”, să fie „cineva”.
Iar poetul îi dă „speranţe”: „uite i-am zis termini doctoratul şi
după aia/ stârnim noi o revoluţie ceva sau mai bine mor/ m-a
privit ca şi cum s-ar uita la o ceşcuţă doldora de zahăr/ afară
intr ase  ceaţa î n maş ini ”. „Din tot î ntunericul ăs ta

disponibil”(p.31) e un poem de dragoste mai abstract, în care
distanţele sunt trişate, în care „autostrada se prelungeşte venă
prin antebraţul meu”, „briza îmi flutură pletele şi sângele/ pe

câmpia asta spuneai că ai vrea să dansezi
goală/ cu mine”. O câmpie inventată,
străbătută de o autostradă inventată. „Eu
zic că e o toamnă sexy”(p.34) face parte
tot din categoria poemelor de dragoste
reuşite. De data asta nu mai e un decor
abstract, ci  unul extrem de concre t:
„primeşte-mă printre lucrurile din poşetă/
poar tă-mă amestecat/  cu pixuril e şi
carduril e/ poate am să  îţi memorez/
legănarea coapselor”.

Dintr-un cu totul alt registru face
parte „poem cu babe”(p.36). Plin de umor
şi critică socială, Paul Blaj constată:

„babele / ş tiu totul  despre ceva/ una ş tie  totul  despre
antibiotice/ alta ştie totul despre vecinii de vizavi/ ailaltă ştie
totul despre juan si juanita/ se mai găseşte câte una care ştie
totul despre poezie/ şi să te fereşti de aia/ că poezia nu e
cimbrişor sau peltea”. În acelaşi timp, „întotdeauna când
bărbaţii îmbătrânesc şi devin moşnegi/ dar întotdeauna/ au
impresia că ştiu totul despre babe”; şi „se mai găseşte câte
una care să îl prindă/ cu o puştoaică în pat şi să urle (habar nu
am de ce):/ ia uite impotentu’ dracu”.

„Mar tie” este ultimul c ic lu al volumului „poetul
miazănoapte”. Remarcabil este chiar poemul „subtitlu” sau
„motto”(p.41): „priveam oraşul cu femei desculţe/ şi vene seci
în serile când plouă/ pe-un putred trotuar zăcea o rablă/ chircită
de coşmarul că e nouă”. În „evidenţe  pentru husa
albă”(p.45) avem un exemplu de „plus” versus „minus”: „era o
vreme de huilă/ cu păsări care se izbeau în geam” versus „poetul
bulionului îmbătrânind fără roşii” (imagine pe care niciun poet
nu şi-ar dori-o aplicată ca etichetă!).

O imagine foarte reuşită, o aluzie la un poem cunoscut
de-al lui Nichita, găsim la pagina 52: „dacă ţi-aş săruta într-o zi
tocul pantofului/ nu-i aşa că te-ar duce capul/ să îl pui la vânzare
pe ebay?” Între poemele remarcabile din acest ciclu de poeme
voi aminti „estetica autoexilării”(p.50): „sunt echilibrul constant
între sâmbure şi miez/ când ne povestim extremele fumul în
ploaie”, precum şi „auportret pe o roşcovă (ars poetica)”(p.55):
„îmi place să cred despre mine/ că sunt fiul risipitor/ în drum
lejer spre casă,/ privind degajat în jurul meu/ povestind ce se
vede/ după care îmi place să cred/ că adam plângea în hohote/
în timp ce muşca şi mânca din fruct/ mai îmi place să cred/ că
fratele meu mă aşteaptă/ eu nu ştiu cum să cer iertare”.

Voi încheia prin a remarca, pe coperta a patra a volumului
„mănuşi pe nisip”, un poem vizual, care subliniază simţul fin şi
atracţia irezistibilă către actualitate a lui Paul Blaj (în ciuda
„pendulăr ii” semnalate mai sus). O fereastra de „yahoo
messenger” şi un dialog între Paul Blaj şi Raluca Blezniuc.
Deasupra, două „webcam-uri” deschise. În cea din stânga,
Raluca zâmbeşte către un Paul adormit în fereastra din dreapta.
Iar dialogul de pe „messenger” e doar un monolog al Ralucăi:
„mă simt ff bine”, îi spune ea poetului. „Că tu dormi/ şi eu
vorbesc de una singură”.

Andrei Velea
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Patria mea, cartea Alcool...

Ion Mureşan - cartea Alcool, Ed.Charmides, Bistriţa,
2010.

Ion Mureşan „este esenţial”.
Încă de la primele poeme înţelegi cu plăcerea plenitudinii

aceasta. Alcoolul este doar pretextul: pretext grav, purtând
pecetea invidiei zeilor vechilor greci, care au zis „Să fie Tragic!”,
şi au văzut că tragicul e bun! Substanţa este oarecum departe
de alcoolurile lui Apollinaire ori de domnişoarele în alcool.
Acest „departe” nu implică o distanţă axiologică... Pe la pagina
68 înţelegi că şi literatura este alcool, poate fi astfel: în cârciuma
rezemată cu un perete de peretele Raiului „bea omul cot la cot
cu închipuirile lui. Acolo beau închipuirile cot la cot cu
închipuirile. Acolo cel ce noaptea visează, bea dimineaţa cot
la cot cu cei pe care i-a visat./ Acolo beau Baudelaire cu Virgil
Mazilescu,/ beau György Petri şi cu Edgar Allan Poe...” şi
urmează un pomelnic de scriitori şi personaje (sau de scriitori-
personaje): Consulul Firmin, Malcom Lowry, W.Faulkner,
Esenin, Marguerite Duras, Ady Endre, Verlaine, Hemingway,
Capote, Nichita, Graham Greene, Wiskey Priest, Fitzgerald,
Dick Diver, Tennessee Wiliams, Chandler, Dylan Thomas,
Mariana Marin, Bacovia, James Joyce, Raskolnikov, Mikolka,
Marmeladov „şi mulţi, mulţi alţii dintre cei aleşi/ ce au băut în
capul nostru până-au crăpat.// Iar lor li s-au lăsat întregi şi
nestricate buzele şi grumazul şi mâinile prinse de grumaz, să
poată bea până-n Sfârşitul Lumii.”

Precum observaţi, este destul de greu de început... Fiindcă
mai degrabă ar fi o carte şi despre Dumnezeu şi atotputernicia
sa, poate ar fi fost mai bine să i se spună „cartea Dumnezeu(lui
lor)”. Doar se ştie că alcoolicii au Dumnezeul lor, după cum se
spune... Probabil e vorba de îngerii lor păzitori, dar, simplificând,
tot la Dumnezeu ajungem! Şi la o „teologie” ŕ la Ion Mureşan,
cu tot ceea ce trebuie, inclusiv o geneză: „Şi a fost seară./ Şi a
fost dimineaţă./ Dar asta a fost demult./ Şi o singură
dată.” (p.7).

Despre ce mai putem scrie: despre pantagruelica ironie a
lui Mureşan, observând Marele Plan al lui Dumnezeu (p.9),
despre invocarea spiritelor lui Nichita Stănescu (p.10) ori Ioan

Groşan (p.39), despre vi llonianismul ocazional,
quasisuprarealist dintr-un poem frumos (tot „ocazional”, p.11)
reflectând un erotism căruia încă nu ştiu cum să-i spun, erotism
liric care degrabă devine naumist (of, Arabella, of, Klara, cum
să nu te îndrăgosteşti de ele!), sărind apoi la Pound, la
personajele lirice decăzute ale unui Arghezi ori Paraschivescu
(scuzat să ne fie excesul de comparaţii!)...

Am mai putea scrie despre Patima căpătând carne şi suflet
de beţiv, cuvintele autorului fiind ca vişinele din vişinată, gura
cititorului umplându-se de dulceaţa celor bune, de dulceaţa
rugăciunii ce caută Lumina şi complementarul Întuneric:
„Luminează, Doamne, cu lumină/ trupul sub lumină adunat/
şarpe, rob la aur în ruină,/ întru văzul Tău, nelimitat!// Luminează,
Doamne, cu-ntuneric/ ceasul zilei cel întunecat,/ sufletul închis
în semnul sferic,/ întru văzul Tău, nelimitat!// Luminează,
Doamne, luminează,/ smulge-mi carnea negrului păcat./ Groapă
oarbă în cuvânt mi-aşează,/ întru văzul Tău, nelimitat!” - p.20,
„Rugăciune”.

Cu sinceritatea dependentului (interpretat sau nu - mda,
ce detaşat pot fi!, chiar şi în amintirea tatălui meu, ucis şi de
alcool) se cântă un „Cântec negru” despre o forţă... neagră (Să
nu fie cu noi, Skywalker!). Demonstraţia faptului că într-un
pahar (p.24, poemul cu acelaşi titlu) poate fi o lume întreagă,
cu o recuzită tarkovskiană iniţial, mai apoi demnă de un „Avatar”
al alcoolicilo r deloc anonimi, cu „îngeraşi de pahar”,
demonstraţia aceasta este. Şi atât.

Scriitorul sapă cu cioburile tuturor paharelor sparte din
aproape toate cârciumile unde poţi intra într-o viaţă în taina
(ispitit sunt să scriu „dostoievskiană”) cutremurătoare a
slăbiciunii în faţa tăriei. Tăriei de a fi cuceritor precum alcoolul,
cerându-se, cerându-se drept de a fi întrupat pentru spiritul
pierzaniei, pierzaniei căreia orice alcoolic demn îi dă cu tifla.

Decadenţa visează scriitorul care visează „cu senzaţia că
cineva” îl scuipă.

Cu forţa prozei ruseşti din alt veac (este drept că nu am
mai avut timp să mai citesc scriitori ruşi contemporani), poetul
se mai şi îndrăgosteşte şi mai scrie şi câte un poem de dragoste
(ex. p.30), mai şi strecoară în poeme scene de neorealism (italian)
cât se poate de românesc, cu influenţe hegeliene (p.32). Răfuiala
cu Perfecţiunea (à la „Black Swan”, dacă vreţi şi cum vă place)
îl provoacă să scrie „Despre zei”, un poem cumsecade, cum
multe sunt în acest volum, dacă nu chiar toate, poate prea
multe pentru o carte de poezie a zilelor noastre, cu tot damful
lor de drojdie metafizică: „Ei duc în mână obiecte stupide./ Ei
infuzează în aer nepotrivirea: nimic nu potriveşte cu nimic./ Pe-
o rază, hai să zic, de zece metri în jurul lor/ e un soi de stângăcie
amăruie,/ un strat subţire de stupiditate./ Cerul, deasupra
străzii-i ca ochiul de beţiv:/ de-un verde spălăcit, spre auriu,
cu-o găurică neagră-n loc de soare,/ în mijloc./ Te-aştepţi din
clipă-n clipă peste garduri/ mii de copii să îşi ridice capul/ să te
maimuţărească-n fel şi chip,/ şi chicotind cu glasuri subţirele/
s-arunce înspre tine mii de înjurături./ dar lucrurile, mai ales,
sunt umilite: brusc,/ par obiecte de muzeu uitate în latrină./
Când simţi că ţi se face milă de obiecte,/ şi-o milă nesfârşită îţi
e de tine,/ poţi să fii sigur c-ai văzut un zeu/ şi că, trecând, la
rându-i, te-a zărit/ şi, în aceeaşi clipă, te-a uitat.” (p.31).

Multe dintre aceste poeme „cumsecade” (sună mai bine
aşa, decât „geniale”, sic!) beneficiază (uf, limba de lemn a
cronicarului!) de efectele speciale ale artei videoclipului. A se
vedea (nu doar citi!) „Tunelul”: „Stăteam la masă aşteptând
chelnerul./ Şi eram trişti şi îngânduraţi,/ căci ştiam că mult nu
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mai avem de trăit./ Când, imaginea noastră s-a decupat în peretele
dinspre stradă,/ ca şi cum, chiar atunci, urgent, ar fi vrut să ne
vadă/ o privire ce nu suportă refuzul ca şi cum/ un copil ne-ar fi
tăiat conturul cu un fierăstrău mic de traforaj/ într-o bucată de
scândură./ Apoi, imaginea noastră s-a decupat/ în autobuzul care
tocmai trecea,/ ţinându-l pe loc preţ de un minut,/ până a trecut
prin el./ Apoi imaginea noastră a perforat clădirea de peste drum,/
trecând prin dulapuri şi scaune,/ prin copii şi gospodine./ Imaginea
noastră stând la masă în aşteptarea chelnerului/ a trecut ca un
tunel prin munţii din zare/ şi a perforat aerul sărat de deasupra
mării/ şi un vapor turcesc şi un peşte./ Şi imaginea noastră a
perforat ca un tunel de sticlă/ pustiul./ Şi mama a simţit o
împunsătură în piept,/ când imaginea noastră stând la masă
aşteptând chelnerul/ a trecut prin ea/ şi câinele nostru a lătrat,/ şi
cocoşul pe gard a cântat,/ perforat./ Şi, încet, anevoie, imaginea
noastră a decupat iar oraşul/ şi peretele opus al cârciumii şi
imaginea noastră/ s-a năpustit asupra noastră,/ fără noi în ea.”

Ce am putea să nu mai uităm? „Patru-cinci mii de chelneriţe”,
ori „Arta Uitării” (p.43), „cerul ca un şantier părăsit în grabă la
venirea iernii” (p.48), un „Colind” deloc livresc, deşi-i (şi) cu cărţi
(p.49-50), un „acoperiş” din/de pe care sesizăm că „nu mai avem
un înăuntru al nostru,/ şi nu mai avem un afară al nostru”, aceasta
dacă nu suntem atenţi, nu suntem...

Ultimele două poeme, cu care am şi început cronica oarecum,
dacă tot mai vorbim din când în când despre manuale, ar trebui să
fie în toate „manualele pentru orice” om care vrea să fie, hâc, om,
turmentat sau nu de furie existenţialistă...

Deşi toate s-au spus şi s-au scris, vorba califului reducţionist,
şi „Totul a fost băut” (p.57), după cum scrie chiar Ion Mureşan,
„cartea Alcool” demonstrează dezinvolt, cu tăria de cristal a
băuturilor trecute prin distileria de lângă cârciuma unică „din
ceruri”, cârciuma aceea rezemată cu un perete de peretele Raiului,
cârciumă unde este „şi o sobă neagră, mică doar atâta cât să exprime
frigul”, unde toţi cei menţionaţi mai sus şi mulţi alţii beau până
află, în fine, ce este chestiunea cu fericirea: „Fericirea este atunci
când ies cu toţii la ferestre şi-şi pun paharele la ochi şi văd până
acasă, pe Pământ şi-l văd pe Dumnezeu cum trece înalt şi majestos,
şi-i ca un cocostârc cu lungi picioare ce calcă de pe-un acoperiş
de cârciumă pe altul, de pe un horn de cârciumă pe altul. Iar fumu-
i urcă pe picioare ca iedera descrierii-n poeme.” (p.69).

Iar dacă după lectură înţelegi de ce se poate plânge că
întunericul va rămâne, cândva, singur singurel, poate vei recepta
altfel slăbiciunile omeneşti sau... divine.

Un copil de trei ani şi jumătate, stând pe un trunchi de copac
tăiat, cu obrăjiorii în palme, încruntat, spune, întrebat fiind „la ce
se gândeşte”, că „la tătaia Gheorghe”, bunicul mort înainte de
naşterea lui ( acest bunic fiind o obsesie a puiului de om, despre
care spune că este viu în groapă!): „De ce fuma, de ce bea? De ce
nu l-aţi scăpat?”

Amuzat şi trist, adultul îi răspunde: „Am încercat! I-am spus
dar nu a ascultat!”

Într-un fel, oricâte vorbe bune am avea tăria să (le) spunem,
tăria slăbiciunii lor merge braţ la braţ cu destinul...

O fenomenologie mai exactă, cu toate fluctuaţiile lirismului, a
fenomenului, aşa cum îl nemureşte I.Mureşan (nu vorbesc despre
tratate medicale!), nu am întâlnit... Întunericul va rămâne măcar cu
acest volum, iar Lumina va trage cu Ochiul, deoarece, evident,
cartea Alcool nu va fi de găsit în paradis, ci doar în cârciuma aceea
atât de platonică, perete în perete cu paradisul... Şi va fi nenumărate
exemplare, în pahare, pe sub picioare de mese şi de scaune, pentru

a le îndrepta (măcar pe
ele), exemplare noi,
neatinse dar şi câteva pe lângă acea sobă mică, fără coperte,
cu foi rupte... da, din/cu ea se mai încearcă să se aprindă
focul... Poemele ei sunt chiar acum scrise pe pereţii cârciumii.

Şi vreau să cred că şi „tătaia Gheorghe” e acolo, dacă
mai bine nu se poate... Şi poate îşi va zări nepoţii cum bat în
stâlpi de telegraf!

a.g.secară

ÎNTRE DOUĂ ŢĂRI

Doamna Zaira Samharadze a
veni t din Georgia natală în
România, unde s-a stabilit definitiv,
cu mulţi ani în urmă, din dragoste
pentru un român, cu care s-a
căsătorit şi cu care este şi acum,
fericită. Şi totuşi, de ce scriem
versuri? Poate pentru a ne alina un
dor, a ne vindeca o durere. Dorul
de locurile în care s-a născut şi a
copilărit a inspirat-o pe doamna

Zaira Samharadze să scrie, mai întâi mici povestiri şi basme
din ţara sa (Sakartvelo, numită de locuitorii ei, Gruzia numită
de ruşi), apoi poezii cu o puternică încărcătură sentimentală.
Descoperită şi încurajată de prieteni, le-a publicat în reviste,
le-a corporalizat în cărţi. Cu timpul, a ajuns o remarcabilă
poetă bilingvă, scriind poezii în română şi georgiană, fiind
recunoscută şi apreciată de conaţionali dar şi de publicul
cititor din patria de adopţie. Este impresionantă energia cu
care promovează schimburile de valori culturale dintre cele
două ţări, ca o veritabilă ambasadoare a culturii între
România şi Georgia, postură ce se reliefează pregnant şi în
recenta sa carte Grădina suspendată (Editura RAWEX
COMS, 2010, 112 p., ediţie bilingvă română-georgiană,
traducerea aparţinând autoarei), titlul fiind extrem de
sugestiv pentru cineva care îngrijeşte cu devoţiune florile
prieteniei, iubirii, generozităţii.

Abstrasă oricărei mode, poezia sa pare scrisă în limba
universală a destăinuirii sincere, directe, fără teama că
bogăţia sufletească revărsată în venele şi arterele literelor
n-ar putea fi captată la adevărata ei nobleţe. Este interesant
cum versuri de o mare simplitate, nesofisticate, pot reda un
copleşitor tumult de stări, idei şi sentimente, încât ne
întrebăm dacă nu cumva aşa arată inefabilul. Autobiografia
se întrepătrunde cu biografia locurilor pe care poeta le
străbate cu pasul ori cu gândul. Nu regretă plecarea din
vechiul cuib, un ,,cuib al vulturilor”, acceptându-şi destinul
cu înţelepciune şi curaj: ,,Soarta m-a făcut să scriu cu litere
străine”. Cuvântul cu care poeta intră în rezonanţă se
metamorfozează; el poate fi perisabil dar şi etern, poate fi
necruţător dar şi mângâietor, poate fi  mărgea, sabie, praf,
fiinţă etc., poate împodobi, pedepsi, umili, poate dărui viaţă
sau moarte. Muntelui sfânt Mtaţminda, la poalele căruia se
află Tbilisi, oraşul în care s-a născut, îi dedică versuri
vibrante din care transpar ecourile unui trecut istoric
frământat şi eroic. Acest trecut de o intensă vigoare faptică
îi transmite energie şi demnitate, astfel că poezia sa preia
forţa vitală a unei fiinţe care preţuieşte viaţa, care se bucură
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Catia Maxim – Între
timpuri, Ed.Tracus Arte,

Bucureşti, 2010.

Cea mai nouă carte a Catiei
Maxim se int itu lează  „Înt re
timpuri”, numele romanului
deschizând el însuşi discuţia: ce-
ar fi dacă n-am avea timpuri, dacă
am fi „între”, nemai având astfel în
căutarea cui pleca?

Dar sunt personajele Catiei
Maxim chiar între timpuri? Cred că
mai degrabă sub vremuri, vorba

cronicarului vechi, şi sub povara spaţiului („iadul din
Bucureşti”, dar şi spaţiul locativ de vânzare cu orice preţ),
chiar dacă de la prima pagină aflăm (printr-o voce interioară)
că viaţa nu e scurtă, ci doar nesfârşită.

Şi, pornind de la un moto al unui gălăţean de-al nostru
din Tecuci (Vasile Ghica: „Amintirile împodobesc mai întâi
singurătatea. Apoi o despoaie”), moto ce deschide cartea, mai
mult decât timpuri avem amintiri. Este drept că ele se
întrepătrund, se influenţează (p.13- „trecerea timpului luminează
mai clar amintirile”). Este şi o carte care revine obsedant la
singurătăţi. Şi la acel „miros de ţărână arsă” al fiinţei
personajului principal despre care vom scrie puţin mai târziu...
O carte despre case iar case, „continuări ale sufletelor” (p.111)
dar şi despre mobilele din aceste locuinţe, fără a se insita
totuşi prea mult asupra acestora.

Este un roman zolist ori balzacian, fără înflorituri. Multe
fragmente ne duc cu gândul şi la alţi clasici, precum Ioan Slavici
ori George Călinescu (dar şi la doi contemporani, ale căror
cărţi le-am citit relativ de curând: Claudia Partole - „Viaţa unei
nopţi sau Totentanz” şi Petre Rău - „Orologiul de nisip”).
Traian T.Coşovei chiar scria undeva că romanul Catiei Maxim
se naşte „dintr-un scrin negru”...

Poezia Zairei Samharadze are prospeţimea nealterată a
începutului de zi, când lumina, cu a ei consistenţă, poate fi
atinsă cu vârful degetelor înainte de a se rarefia în raze.
,,Dimineaţa,/ Simt pe vârful degetelor lumina,/ Mă pierd în ea./
Merg pe drum din obişnuinţă,/ Totdeauna uit începutul./ Nici
nu aud,/Nici nu văd cum trec camioanele,/ Cum strivesc sub
roţile grele/ Sunetul viorii din somn.../ Şi fiecare femeie/ Mi se
pare că simte la fel ca mine/ Lumina în vârful degetelor,/
Dimineaţa” (Poem în zori). Pentru darul de a simţi viaţa în
toată plenitudinea ei, poeta parcă îşi cere iertare: ,,Trecătorule,
iartă marea mea dragoste/ Şi ajută-mă să semăn flori/ Pe
covoarele întinse,/ Iar candela cu pâlpâirea ei să-mprăştie/
Parfumul lor până departe‘‘.

Despre dragoste se vorbeşte discret, prin simboluri cu o
deosebită încărcătură emoţională: ,,Pe nisipul ars de soare/
Am scris numele tău/ Atunci când şopteam tainic frunzelor./
Am îngropat iute scrisoarea-n nisip,/ Dar vântul a dus-o
departe,/ Iar când după multă vreme am găsit-o/ Hârtia era
albă/ Ca în prima zi” (Dragostea). Marea capacitate afectivă a
poetei este dublată de luciditate, de realism, fiind o visătoare
cu ochii deschişi: ,,Ştiu că nu vom fi veşnici”, meditând asupra
vremelniciei omului pe pământ: ,,Cad în genunchi şi sărut
pământul/ ce mi-a fost de alţii lăsat./ Ce-am să-ţi las eu ţie?/ O
pagină plină,/ lacrimi împietrite şi/ trupul pierdut într-un spaţiu
nesfârşit...” De aici, o senină împăcare cu fireasca extincţie ce
se va petrece într-o zi sub ocrotirea divină.

Poeziile Zairei Samharadze nu aparţin unei dezrădăcinate,
ci unei poete care şi-a înţeles destinul în proiecţie universală,
simţind că aparţine lumii întregi, pe care o slujeşte, după puteri,
oriunde s-ar afla.

Victoria Milescu

de tot ce-i oferă ea, descoperindu-i frumuseţea fie în natură, fie
în oameni, exclamând: ,,Sufletul m-a durut de bucurie”. Există
însă şi stări de melancolie, de nostalgie, există şi poezii sumbre
ca parte de echilibru al vieţii, unde îşi lasă amprenta singurătatea,
boala, înstrăinarea, dar şi aici primează un sentiment de blândă
acceptare şi înţelepciune accentuând şi mai mult ideea de
preţuire a fiecărei clipe. Multe poezii sunt dedicate florilor, lumea
vegetală fiind o alternativă sinergică la cea umană. Floarea
preferată nu este una strălucitoare şi parfumată, ci una modestă,
abia vizibilă la marginea unui câmp părăsit, mereu în bătaia
vântului - floarea de ciulin, floarea celui răsărit departe de
grădina florilor vesele ale unui rai pierdut. Într-o societate
tehnicizată, poeta face elogiul florilor obişnuite, comune:
violete, narcise, mimoze, anemone, al căror mesaj de culoare şi
parfum transcende convenţia regnurilor.
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Cărţi primite la

redacţie

Este interesant cum autoarea a reuşit să înlăture aproape orice urmă de estetism cult,
ca să-i zicem aşa. Există excepţia acelui personaj secundar, dar atât de important, al doamnei
Ionescu, care prilejuieşte şi explicitarea titlului cărţii: la pagina 79, asupra femeii se fac presiuni
pentru a accepta un pact imobilar (cu demonul chiverniselii rapace). „Bătrâna era conştientă că (tot)
ceea ce spunea nu avea cum să-i intereseze. Cum să-i preocupe pe ei amintirea micului Paris sau
valoarea sufletească a unei case? Puşi pe chiverniseală, ce altceva mai putea conta pentru ei? În
ceea ce o privea, înţelegea şi-şi accepta condiţia de adiere ce mai plutea între timpuri. Se mulţumea
să zâmbească, să se retragă în bătrâneţea şi neputinţa ei.”

Totul se mulează în carte pe intelectul şi imaginarul mărginite ale personajelor simple, dar atât
de... principale.

Printre alte caracteristici aş mai sublinia relativa duritate dată de o anumită luciditate în privinţa
receptării „umanismului” ... fiinţelor omeneşti de un anumit tip. Dar mai ales Firescul construcţiei şi
al relatării.

Fără a fi moralizatoare, arată tocmai Lipsa de moralitate, de religiozitate sau, poate, de adevărată
religiozitate a acestor oameni noi, jumătate ţărani, jumătate orăşeni, formaţi de-a lungul secolului
trecut, în încă neîncheiatul proces de adevărată modernizare/civilizare a României.

Nişte „oameni noi” care nu fac, nu pot face istorie fiind pierduţi într-un purgatoriu (nu realist
magic ca în Juan Rulfo) cât se poate de naturalist „între timpuri”...

Vulgaritatea posibilă a personajelor ori situaţiilor este ocolită tot firesc, scenele erotice, nu
foarte multe, fiind reuşite, semn clar al unei prozatoare de talent, relatarea unor astfel de scene fiind
un punct de încercare greu de depăşit.

Aş mai remarca îndreptăţita lipsă de sentimentalism a redactării, deşi autoarea empatizează cu
personajele, atât cât se poate cu nişte caractere care nu prea... empatizează între ele, dând credibilitate
literară personajelor.

Poate surprinzător pentru o carte a unei scriitoare, portretul central reuşit este cel al unui
bărbat: Tudor, cel din Glodeni, ajuns în „iadul din Bucureşti”, cartea fiiind şi istoria unui anumit tip
de parvenire, procedeul preferat, dar nu decisiv în economia cărţii, fiind tehnica contrapunctului,
alternându-se planuri ale trecutului cu prezentul „amurgului” unei vieţi, evoluţia vieţii lui Tudor fiind
descrisă şi în urma unei paralizii care îl ţintuieşte la pat la 85 de ani.

Ca personaje mai sunt memorabile amanta Teo, evreul Arnold, tovarăşul de afaceri al lui Tudor,
care se dovedeşte a fi bunicul lui Teo, într-un final în care mai găsim 2-3 lovituri de teatru, poate şi
soţia, Marcela, de un stoicism aparte (care, totuşi, îl înşeală la un moment dat pe Tudor cu o
caricatură de bărbat, inspectorul Sachelarie Ignat), fiica nelegitimă Coca, boierul Radu şi amintita
Doamnă Popescu, mai toate fiind însă abia schiţate. Şi, aşa cum am amintit, casele, casele, sursă de
parvenire... Dar nici asupra acestora nu se insistă, artistic vorbind...

Bref, cartea unor suflete care nu au un loc al lor, vorba doamnei Ionescu pe patul de moarte...

a.g.secară

Imagine de la lansarea “Între timpuri” în Galaţi: autoarea în mijloc,
 între Zanfir Ilie şi Clara Mărgineanu
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Ne propunem în cele ce
urmează  să  prezentăm
destinele hatmanului Mazepa
şi a bisericii Sf. Gheorghe din
Galaţ i,  destine ce s-au
intersectat şi au împărtăşit
aceeaşi soartă.

Complexitatea vieţii, a
carierei sale politice şi militare
în zbuciumatul secol XVII şi
începutul sec. XVIII au făcut
ca timp de 300 de ani despre
Mazepa să se scrie zeci de
lucrări şi sute de articole. Cu
toate acestea tot mai este ceva
de comentat.

Nu este lesne, însă, să
defineşti rolul lui Mazepa la
cumpăna veacurilor XVII -
XVIII. A fost o figură atractivă
şi pu ternică,  preocupat în
permanenţă de interesele
naţionale ale Ucrainei sale
natale, pe care a servit-o până
la moarte. Destinul său a fost
legat de cazacii slavizaţi şi
stabiliţi în Ucraina, iubitori de
libertate şi nesupuşi nici unei
servi tuţ i, evitând orice
activitate sedentară.

Mazepa s-a născut la 20 martie 1639 în
localitatea Mazepyntzi lângă Bilo Tserkva din
regiunea controlată de Polonia - Pravoberezhya.
Se numea Ivan Stepanovici Coledinski, fiul lui
Stepan Adam şi al Marynei Coledinski. Numele de
Mazepa provene de la locu l de naş tere-
Mazepyntzi.1 Este trimis de părinţi la curtea regelui
Jan Cazimir II al Poloniei pentru a se instrui. A fost
pasionat de cultură şi educaţie, studiind la Colegiul
iezuit din Varşovia şi apoi la Academia Movileană
din Kiev, unde va participa la mai multe prelegeri,
fiind adeptul spiritului lui Plutarch. Vorbea mai multe
limbi străine precum şi limbile clasice, elina, latina
şi posibil araba.

Călătoriile prin Europa din timpul tinereţii şi
contactul cu renaşterea europeană l-au cizelat,
reuşind să analizeze şi să adapteze orice situaţie la
ţelul său. Mazepa îşi dorea, ca orice nobil, să ajungă
pe cele mai înalte trepte sociale şi politice. Pentru
aceasta nimic nu i-a stat în cale, folosind orice
ocazie sau prilej pentru a se distinge şi a fi util.

După terminarea studiilor se întoarce la curtea
regelui Cazimir, însă foarte curând este implicat într-
o aventură amoroasă care-i schimbă viaţa.Trecând
prin mai multe peripeţii, ajunge în Ucraina -

HATMANUL MAZEPA  şi
BISERICA SF. GHEORGHE  din GALAŢI

DESTINE CU UN SFÂRŞIT ASEMĂNĂTOR (I)
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Livoberezhye. Salvat şi
ajutat de cazacii
zaporojeni, Mazepa va
deprinde foarte repede
meşteşugul  armelor
câştigând rapid încrederea
cazacilor.

Presa vremii însă nu
l-a menajat, mai ales după
publicarea Jurnalului de
Memorii a lui Passek, care
face publică aventura lui
Mazepa. În sec. XIX, poeţii
romantici din Europa au
fo losit povest irea din
acest Jurnal în poemele lor,
transformându-l pe
Mazepa într-o legendă.
Istoriografia ţaristă şi cea
comunistă l-au considerat
pe Mazepa un trădător, iar
biserica rusă  l -a
excomunicat. Ca exponent
al nobilimii ucrainiene şi
cazace, Mazepa nu s-a sfiit
a-şi atinge ţelurile prin
orice mijloace.

Armisti ţiu l de la
Andrusovo, din 1667, a

stabilit împărţirea Ucrainei între Polonia - Ucraina de Apus şi
Rusia -Ucraina de răsărit. Pe fondul instabilităţii politice din
Ucraina de răsărit, Mazepa este numit Hatman, dupa exilarea
lui Samuilovici în Siberia. În această postură, Mazepa se va
bucura de încrederea şi preţuirea unor contemporani, de la Jan
Cazimir al Poloniei, la Petru I al Rusiei, şi de la voievozii români
Şerban Cantacuzino , Constantin Brâncoveanu şi
Dimitrie Cantemir, la Carol XII, regele Suediei.

Evenimentul care-l plasează pe hatmanul Mazepa în
ci rcu itul cunoaş ter ii  şi  dezbaterii  eu ropene a fost
Războiul Nordic.

Instabilităţile politice europene se resimt şi în Ucraina. În
sec. XVII încep a se schimba raporturile de forţe din Europa
prin extinderea Rusiei, decăderea Imperiului Otoman, întărirea
Franţei, fărâmiţarea Statelor germane, expansiunea Suediei spre
Rusia şi instabilităţile politice din Principatele Române.

În anul 1689 Mazepa îl impresionează la Moscova pe
Petru I2, care-l consideră drept cel mai apropiat aliat. Gândul lui
Mazepa era însă acela de a realiza o Ucraină independentă, atât
faţă de Rusia, cât şi de Polonia. Mazepa credea cu străşnicie că
doar regele suedez Carol al XII-lea îl va ajuta să-şi atingă scopul.
Iată şi explicaţia lui Mazepa: “Singura soluţie pentru noi este
să ne bazăm pe milostivenia regelui suedez. El a promis să ne
respecte drepturile şi libertăţile şi să le apere de toţi cei care
le-ar pune în primejdie.



MMXIIUNIE, NR.112

25

Fraţilor! A sosit vremea noastră. Haideţi să folosim ocazia
ca să ne răzbunăm pe moscoviţi, pentru oprimarea lor de o
lungă durată, pentru toate nedreptăţile şi cruzimile la care
s-au dedat. Haideţi să ne apărăm pe viitor, de atacuri, libertatea
şi drepturile noastre căzăceşti”.3

Ţarul Petru I se convinge de atitudinea lui Mazepa abia în
1708, când Mazepa trece făţiş de partea regelui Carol al XII-lea
în Războiul Nordic. Mânia ţarului a fost pe măsura faptelor lui
Mazepa. Petru I l-a considerat “noul Iuda, …, care după 21 de
ani de loialitate faţă de mine, şi deja cu un picior în groapă, şi-
a trădat propriul popor încercând să readucă Ucraina la
sclavia poloneză”.4

Acţiunea militară greşită a lui Carol al XII-lea împotriva lui
Petru I, dar şi propaganda ţarului contra lui Mazepa, care a
folosit neîncrederea cazacilor de rând faţă de Starşină şi implicit
faţă de Mazepa, va duce la deznodământul din iunie 1709,
de la Poltava.

Dezastrul armatei suedeze şi al lui Mazepa, la Poltava, au
dus la retragerea celor doi aliaţi şi primirea lor la Bender (Tighina)
din Basarabia.5 Eşecul de la Poltava va grăbi sfârşitul lui
Mazepa. Va muri la 2 octombrie 17096, la un an de la trecerea lui
de partea lui Carol al XII-a (octombrie 1708). Faptul că Petru I a
pus un preţ mare pe capturarea lui Mazepa viu sau mort, trupul
neînsufleţit al hatmanului a fost înhumat în apropiere de Tighina,
în localitatea Varniţa, în Basarabia. După două profanări
succesive, contele Woinarowski, nepotul de soră al lui Mazepa,
obţinând firman de la sultan, hotărăşte ca trupul neînsufleţit al
unchiului său să fie dus şi reînhumat la Sfântul Mormânt din
Ierusalim, aşa cum îşi dorise Mazepa.

Situaţia complicată din sud-estul Europei va face ca
rămăşiţele pământeşti ale hatmanului să ajungă la Galaţi, oraşul-
port al Moldovei, de la graniţa de sud cu Imperiul Otoman.
Cum peste Dunăre nu era posibil să se treacă, contele
Woinarowski hotărăşte, cu asentimentul domnitorului
Moldovei Nicolae Mavrocordat, să-l reînhumeze, pentru a treia
oară, pe Mazepa, într-o biserică din Galaţi închinată la
Mormântul Sfânt de la Ierusalim. Aceasta era Biserica
Sf.Gheorghe, cunoscută şi sub numele de Biserica Ierusalim.7

Mazepa va fi reînmormântat cu onoruri în Biserica
Sf.Gheorghe din Galaţi, la 18 martie 1710.8 Iată un personaj real,
intrat în legendă, care a strălucit, dar a şi incomodat atât în
timpul vieţii, cât şi după moarte.

A fost un personaj istoric, care, datorită pregătirii culturale,
s-a implicat în domeniul arhitecturii religioase din Ucraina. În
secolul al XVII-lea “Kievul se trezeşte la viaţă”.9 În Ucraina
s-au construit şi restaurat în acest secol foarte multe lăcaşuri
de cult. S-au construit biserici după un plan catolic, “cu faţade
flancate de câte două turnuri şi cu elemente de decor baroce,
venite din Apus prin filieră poloneză”, dar s-au şi restaurat
multe din bisericile ortodoxe, precum Biserica Sf.Sofia din Kiev,
ridicată după un plan ruso-bizantin şi completată cu “frontoane,
cupole şi alte elemente de stil baroc”.10 Rolul hotărâtor în
această operă de construcţie şi reconstrucţie l-a avut Mazepa
şi cărturatul roman Petru Movilă, devenit Mitropolit al Kievului.
Ajutat de arhitectul moscovit Osip Starţev, Mazepa a reuşit să
elaboreze acest vast program arhitectonic în Ucraina, iar stilul
baroc încurajat de el poartă numele de “stilul Mazepa”.11 De
asemenea, Mazepa a fost cel care a încurajat tipăriturile
religioase atât în limba ucraineană, cât şi în limba arabă12, pentru
populaţia ortodoxă din ţările arabe. De remarcat ediţia din 1708
a Evangheliei, tipărită la Alep de Athanasie IV Dabbas al

Antiohiei, Evanghelie care are ca ornamentică stema hatmanului
Ivan Mazepa, iar nu cea a Ucrainei. Însemnul heraldic al lui
Mapeza este Sf.Andrei13. De menţionat că hatmanul Mazepa a
fost decorat de Petru I cu înalta distincţie “Cavaler al Ordinului
Sf.Andrei”, decoraţie instituită de ţar la 21 august 1700.14 În
cadrul legăturilor spirituale româno-ucrainene din secolele
XVII-XVIII, remarcăm donaţiile de cărţi religioase făcute de
hatmanul Mazepa Mitropolitului Theodosie de la Bucureşti.

Cărţile au fost tipărite la 1682 şi 1689, în Lavra Pecerska,
din Kiev  (Ceaslov şi Vieţile Sfinţilor). Iată şi însemnările făcute
de Mitropolitul Theodosie pe aceste cărţi15: “Theodosie,
mitropolit, leat 7209, iulie 1. Această sfântă carte, numită
Viaţa sfinţilor, dăruită iaste Sfintei Mitropolii a Ţării
Româneşti din Bucureşti, de cinstitul dumnealui al nostru
făcător de bine Ivan Mazepa, hatmanul Ucrainei, spre veşnica
dumnealui pomenire, şi s-au adus în zilele smereniei noastre
Mitropolitul Ţării Româneşti Theodosie, care cu mare
blestem şi groaznică afurisenie las ca nimenea să nu
îndrăznească a o înstrăina de la sfânta mitropolie aceasta.
Iulie 1 7209 (1701)”. (va urma)

Note:

1 Enciclopedia rusă, vol.35, p.358; Larousse du XX siecle, tome
quatrieme, p. 758.
2 Enciclopedia rusă, vol. 35, p. 359.
3 Martin Rady, Ţarii, Rusia, Polonia ş i Ucraina, Bucureş ti,
2002, p.128-129; L’abbe Gaultier, Lecons de Chronologie et
d’Histoire, tome VI, Histoire moderne, 2 partie, de 1648 ŕ1867,
p. 108-110.
4 Martin Rady, op.cit. p.129.
5 Veniamin Ciobanu, Carol al XII lea şi românii, Iaşi, 1999, p.
60-71; Idem. Raporturile turco-poloneze ş i Moldova, de la
pacea de la Carlowitz până la 1714, în Anuarul Institutului de
Istorie şi  Arheologie A.D.Xenopol, Iaş i, tom X, 1973; Nicolae
Bogdan, Carol al XII lea regele Suediei, prototipul eroului
modern, Bucureşti, f.a., p. 155-174.
6 Sunt mai multe variante privind data morţii lui Mazepa, între
septembrie 1709 pâmă în martie 1710. Apreciem că a murit la 2
octombrie 1709 aşa cum precizează Theodore Machiw, Prince
Mazepa hetman Ukraine in contemporany english
publication 1687-1709, Chicago, 1967, dată precizată ş i în
Encyclopedie of Ukraine.
7 P.P.Panaitescu, Călători poloni în Ţările Române, Bucureş ti,
1930, p. 151-153.
8 Paul Păltănea, Vechi lăcaşuri de cult şi viaţă bisericească în
sudul Moldovei până în anul 1864, în Monumente istorice şi
izvoare creştine, Galaţi, 1987, p.216 şi note.
9 Vasile Florea, O istorie a artei ruse, Bucureşti, 1979, p.142.
10 Ibidem.
11 Ibidem, 143.
12 G.Bezviconi, Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse,
Bucureşti, 1958, p.113.
13 Dan Râpă Buicliu, Bibliografia românească veche,
Additamenta, I, 1536-1830, Galaţi, 2000,p. 224; Idem.
Informaţii istorice privind personalitatea, sfârş itul ş i locurile
de înhumare ale marelui hatman ucrainian Ivan S. Mazeppa,
în Dominus, Galaţi, februarie,2003, p. 8, prezintă şi stema
hatmanului Mazepa de pe Evangheliar, Alep, 1708.
14 Ibidem.
15 Pr.N.Cazacu, Aspecte din legăturile culturale ruso-române
în secolul al XVII-lea, în Glasul bisericii, an XXII, nr.7-8/1963,
p.756-757.

Sursa fotografie: Wikipedia.
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Casa Cavaliotti (Kavalliotti)
Gh. Cavalioti apare într-un dosar de

arhivă pe anul 1894, drept candidat pe
Lista definit ivă a alegă tori lor la
Colegiul I de Cameră din Judeţul
Covurlui pe anul 1893, având meseria
de avocat, locu ind pe strada Fo ti,
quartalul al II-lea şi cu un venit de 1230
de lei şi 83 de bani1. Într-un alt dosar din
anul 1897, îl regăsim drept candidat pe
Lista  definit ivă  a  alegă to rilor
Coleg iului  I- iu pen tru  Sena t d in
Judeţul Covurluiu pe anul 1897, având
aceeaşi adresă, dar un venit de 1366 de
lei ş i 50 de bani2. În ziaru l local

„Acţiunea” din anul 1934, Gheorghe N. Cavalioti apare cu aceeaşi funcţie de avocat, dar
şi de mare proprietar urban, prezident de Comisie interimară şi apoi primar din aprilie 1884-
februarie 18853.

G. Kavalliotti avea proprietăţi în strada Frumoasă şi Cealâcu, parcella 1284, unde
dorea la 20 februarie 1882 să reconstruiască hanul rusesc şi 5 prăvălii4. Primeşte autorizaţia
de construcţie din partea Serviciului Technic al Comunei Galaţi la 3 martie 1882.

Serviciul Technic al Comunei Galaţi eliberează lui G. Kavalliotti la 12 aprilie 1883,
autorizaţia de construcţie pentru a construi din nou o casă cu atenase în strada Fotti,
faţada fiind aceea a zidului Catincăi Catargi şi a casei lui Alecu Fotti5. Aceasta este prima
meţiune a unei autorizaţii de construcţie pe numele lui G. Kavalliotti, a doua fiind la o
distanţă de 31 de ani. Gh. Cavalioti în anul 1914 vrea să dărâme casele vechi din strada
Foti, numărul 2, iar în locul lor să ridice o altă casă începând cu data de 23 aprilie 19146.
Inginerul şef Pădure George I. şi inginerul I. Ciuciu, consilier comunal au inspectat locul
pe care se va ridica construcţia, strada Maior Fotea, numărul 2 şi au constatat cum că
această casă ar depăşi cu 8,52 m˛ din domeniul Comunei în valoare de 298 de lei ţi 20 de
bani7. În acelaşi dosar regăsim date despre casă care va fi din zidărie masivă, cu parter şi
două etaje pe o suprafaţă de 529,27 m˛ 8.

Astăzi casa se regăseşte în Lista monumentelor istorice din anul 2004, pentru
judeţul Galaţi, la poziţia 147, cod GL-II-m-B-03046, pe strada maior Iancu Fotea, numărul
2, construită în anul 1911, aici fiind sediul Muzeului Judeţean de Istorie9. În Lista
monumentelor istorice 2004, pentru judeţul Galaţi, modificată şi completată, imobilul se
regăseşte la poziţia 22 cu acelaşi cod, dar cu menţiunea casa Cavalioti10. Aşa cum am
relatat mai sus casa este construită într-o primă fază în anul 1883, iar o a doua fază de
construcţie se desfăşoară în anul 1914.

Clădirea are faţada principală concepută în stil eclectic, predominând elemente
neoclasice. O colonadă dublă desfăşurată pe două nivele, antablamentul şi frontonul
bogat decorat cu stucaturi constituie dominanta majoră. Suprafaţa exterioară este ritmată
de prezenţa balcoanelor pe fiecare travee, fapt care îmbogăţeşte asimetria şi conferă
clădirii un caracter reprezentativ11.

Note:

1 SJANG, Fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 139/1894, f. 1.
2 SJANG, Fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 223/1897, f. 23.
3 Primarii oraşului Galaţi dela1865 până astăzi în „Acţiunea“, anul V, nr. 1153, 8 aprilie 1934, p. 7.
4 SJANG, Fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 5/1882, f. 47. Serviciul Technic al Comunei
Galaţi, nr. 178.
5 SJANG, Fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 52/1883, f. 1. Serviciul Technic, nr. 222, martie
1883.
6 SJANG, Fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 68/1914.
7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 85. Petiţiunea nr. 9752/1914. Serviciul Technic al Comunei Galaţi, nr. 1139 din 7 mai
1914.
9 Lista monumentelor istorice 2004. Judeţul Galaţi, sub egida Ministerului Culturii şi Cultelor.
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, p. 13.
10 Lista monumentelor istorice 2004. Judeţul Galaţi, modificări şi completări, p. 3.
11 Cf. Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi.
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Portul Galaţi, prin marea sa importanţă în schimburile

comerciale la Dunărea de jos, a constituit locul firesc de
amplasare a primelor consulate asiatico-europene din
regiune.

Nu la Ibraila care era raia turcească în vremea despre
care scriem, ci în singurul port liber de cea mai mare
importanţă al Moldovei şi, prin extensie, al tuturor ţărilor
locuite de moldo-vlahi la acea vreme.

Până la ridicarea Odessei, şi vor dura ani buni până
atunci, vreo 15-18, după ce piatra de temelie i-a fost pusă
de transilvăneanul, apoi moldoveanul episcop Ioan
Bădulescu Bodoni, la 1794, Galaţiul a fost cel mai important
port de import şi export al zonei sud-est europene.

De aici, din Kalas Iskelesi, marele şi bogatul centru de
afaceri, se putea observa mult mai bine nu numai traficul
naval şi comercial, ba chiar supraveghea militar întreaga
regiune, se putea spiona in voie, se controlau evenimentele
de dincolo de graniţa Dunării, mişcările de trupe, întărirea
cetăţilor, trecerea emisarilor ori a călăraşilor spre Stambul,
se intercepta corespondenţa secretă, se puteau foarte bine
recruta agenţi şi informatori, se puteau apăra mult mai bine
interesele negustorilor, se puteau percepe taxe consulare
de la cei care se puneau sub oblăduirea altor imperii în afară
de cel turc şi multe altele…

Astfel, în afară de cele menţionate mai sus, ce ţin mai
mult de spionaj şi, evident, politică, un merit în orientarea
comerţului unora dintre statele europene mai apropiate de
Turchia spre regiunea Dunării de Jos au avut emisarii
reprezentanţelor diplomatice din capitalele memleketurilor
româneşti, Moldova şi Valahia.

Respectivii emisari locali, ce purtau pe atunci numele
de staroste, aveau să solicite guvernelor pe care le
reprezentau ajutoare pentru rezolvarea prob lemelor
economice în care erau interesaţi supuşii lor, negustori în
primul rând, din raza lor de jurisdicţie.

Aceş ti ochi şi aceste urechi ale consulilor acreditaţi la
Iaşi şi Bucureşti urmau să se stabilească la poarta prin care
intrau mărfurile străine ori se scurgeau produsele ţării, la
Galaţi.

Începutul l-au făcut cum era de aşteptat ş i firesc
ortodocşii asiatici, adică ţariş tii, la data de 14 mai a anului
1798, prin numirea oficială în portul principatului a
dragomanului Pavel Renski, după cum îl informează consulul
pentru cele două principate I.I. Severin pe superiorul său
V.S.Tamara.

În încheiere vă aduc la cunoştinţă că numitul Colegiu
guvernamental pentru afaceri externe în conformitate cu
decretul măriei sale împărăteşti, transmis mie prin poştă
ca să se asigure un dragoman sau traducător pentru nevoile
din Galaţi pe probleme comerciale ale supuşilor ruşi, a
numit în acel post ca să mă reprezinte pe secretarul
provincial Pavel Renski.

Acesta avea gradul de Podporucic, adică Sublocotenent
şi transmitea deja diverse ştiri, adică spiona, încă de pe data
de 24 iunie a anului 1797, când relata superiorilor săi despre
o invazie de lăcuste în regiunea Galaţi-Focşani-Bârlad la 10
iunie a aceluiaşi an.

Activitatea acestui dragoman o putem urmări prin
rapoartele sale, unul fiind din 21-23 octombrie 1801, în
care comunica lui V.F.Malinovski diverse noutăţi printre
care firmanul Porţii cu porunca să se vândă cereale numai
pentru aprovizionarea Constantinopolului, ştiri privind
vase transportând armament şi muniţii spre Nicopole şi
Bender, mai bine cunoscuta de noi Tighina, plus zvonurile
cu privire la hotărârea Porţii de a declara război Rusiei.

El îşi va desfăşura activitatea consular-informativă până în jurul
datei de 29 mai a anului 1802 când, în conformitate cu raportul
consulului rus V.F.Malinovski de la Iaşi către V.P.Cociubei, în urma
plecării viceconsulului L.Kiriko din Bucureşti, Pavel Renski este
trimis la post în capitala Valahiei, iar la Galaţi va veni dragomanul
Belici.1

Se poate urmări activitatea lui Renski din documentele consulare
ale vremii, editate

de respectabilul istoric român Andrei Oţetea în cuprinsul
volumului ce face parte din colecţia Hurmuzaki, serie nouă, volum
intitulat Rapoarte consulare ruse.

La prima vedere avea o vechime în funcţie de 4 ani, la schelele
noastre şi mai jos vom înţelege de ce.

Reprezentanţe consulare, neoficiale

O parte din cele de mai sus oricum apar în cu totul altă lumină,
mai ales numirea lui Pavel Renski, dintr-un raport al consulului
chezaro-crăiesc, adică austriac, pe numele său Jean Timoni, expediată
din Iaşi lui Herbert-Rathkeal, ambasadorul imperial la Înalta Poartă.

Purtând data de 16 noiembrie 1796, în el se menţionează faptul
că reprezentanţa consulară ţaristă din Iaşi a numit la Galaţi un comisar
pentru apărarea intereselor negustorilor ruşi şi a stabilit o poş tă
regulată între Galaţi şi Iaşi.

Se intenţionau contramăsuri.
Iată cuprinsul raportului.
Negustorii ruşi care vin în mare număr la Galaţi până acum

neprimind decât un sprijin redus în caz de nevoie din partea
Pârcălabilor sau Ispravnicilor din această  schelă, consulul general
Domnul Severin intenţionează să stabilească prin decret după câte
presupun, un funcţionar cu titlul de comisar, care printr-o scrisoare
a Principelui adresată numiţilor pârcălabi va fi recunoscut pentru a
apăra comerţul rusesc, şi va stabili în acelaşi timp o poştă rusească
regulată între Galaţi şi Iaşi, poştă care va veni şi va pleca de două
ori pe lună.

În ceea ce priveşte supuşii noştri mă voi servi ocazional, oricum
fără autorizarea din partea Principelui, de secretarul Manzoli care
se află la Galaţi, dar sunt informat că numitul Manzoli rechemat de
unchiul său Dellazia va pleca în scurt timp la Viena.2

Este interesant de observat că cele două puteri regionale europene
acţionau cam la fel. Adică, spus pe şleau, ilegal, având în vedere că
aceste lucruri se întâmplau înainte de numirea oficială şi de
recunoaşterea din partea Turchiei, puterea suzerană peste cele două
principate. E vorba doar de... ofensivă diplomatică. Se forţa nota şi
mâna Sultanului!

Se vede cât se poate de clar faptul că exista o concurenţă aprigă
între cei doi actori diplomatici creştini. Austria, ca o maimuţă
antropoidă foarte atentă, imita imediat din considerente politice, de
prestigiu şi de orgoliu mai ales, pe celălalt urangutan, dar asiatic ş i de
stepă, reprezentat de către Ţar!

Astfel, Pavel Renski şi  chiar grăbitul Manzoli, mai precis
Iosif Manzuoli de Corrolari , nepotul nu mai puţin vestitului
negustor Dellazia, ultimul fiind un obişnuit al schelelor Galaţilor
de foarte mulţi ani, erau neoficial învestiţi cu asemenea prerogative
diplomatice încă din data de 16.11.1796, dacă nu chiar mai devreme.

Data respectivă, până la apariţia unor noi documente sau
consemnări, ar putea fi luată ca punctul zero în istoria consulatelor
din portul Galaţi.

Însă, cel puţin în cazul austriecilor, aceştia aveau un merit.
(va urma)

Note:
1 Hurmuzaki, serie nouă, Rapoarte consulare ruse, Doc 247, pag

379.
2 Hurmuzaki, 19, vol.1, Doc. DCXXXIX, Pag 806.

Primele consulate străine la Galaţi, spionaj, politică, comerţ şi matrapazlâcuri imperiale
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Ne vine, de peste mări şi ţări, veste că românii, aflaţi, mai

mult sau mai puţin vremelnic, la Edmonton-Canada, au ridicat
Poetului Naţional al ţării de origine, Mihai EMINESCU, un
bust, realizat cu migală de bijutier, de sculptorul Gheorghe
Alupoaei, trăitor în Vaslui, oraş al cărui nume, de-a lungul
vremurilor, rezonează atât de luminos şi de autentic cu întreaga
Istorie a patriei noastre, pregnant reflectată şi în opera
monumentală a amintitului artist şi profesor din frumoasa şi
mereu însorita Moldovă de dincoace de Prut.

Turnarea în bronz a bustului, care îl înfăţişează pe geniul
tutelar al Poeziei româneşti, după cum ne informează Pr.George
Bazgan, în articolul “Eminescu la Edmonton”, publicat în ultimul
număr al revistei “Cuvântul nou” (Revistă bilunară editată de
Parohia Ortodoxă Română “ Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
din Edmonton, Statul Alberta, reprezentată de Pr.George
Bazgan), pe anul 2010, a fost executată de “Behrends Bronze”
Inc., companie de mare reputaţie pe pământ canadian.

Bustul Luceafărului Poeziei Româneşti, potrivit articolului
menţionat, dar şi altor surse, a fost montat pe o coloană de
beton armat “înveşmântată artistic în piatră naturală cu quarţ“,
menită să sprijine şi “o carte imensă“, deschisă şi înclinată la
45 de grade, cu dimensiunile de 1,20 m x 0,80 m, turnată prin
prestaţia aceleeaşi prestigioase companii canadiene.

În paginile deschise ale cărţii, desigur eminesciene, pot fi
citite, în limbile română şi engleză, câteva versuri din poezia
“Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?”.

Părintele George Bazgan precizează că întreaga concepţie
a acestui complex artistic monumental este viziunea, fireşte
inspirată, “a unui mare român, aşezat de câtăva vreme la
Edmonton, respectiv, profesorul Constantin Clisu, el însuşi
autorul unei game impresionante de cărţi: romane (“În calea
vântului”, “Bastardul” etc), nuvele, poezie, poveşti pentru copii
etc, ceea ce dă un sporit imbold sentimentului patriotic al
oricărui român”. Alături, în acest demers, absolut temerar,
pentru nişte oameni, care trăiesc şi muncesc într-o ţară străină,
i-a fost şi doctorul J.I.Slănină.

Dumnealui, potrivit revistei citate, a completat fericit
grupul de iniţiativă, creat pentru punerea în operă a acestei
idei, atât de valoroase, la care, fireşte, s-a asociat, imediat, şi
nu în ultimul rând, parohul bisericii amintite: preotul George
Bazgan, care a sprijinit, cu toată fiinţa sa, împlinirea celui mai
frumos gând, pe care îl pot avea românii noştri, aflaţi pe
meridiane atât de îndepărtate.

Şi, astfel, Complexul Monumental “Mihai Eminescu” din
Edmonton, Canada, la propunerea părintelui, s-a înălţat în faţa
Centrului Românesc  de  la Biserica “Sfinţii Impăraţi Constantin
şi Elena”, lăcaş de cult ortodox, aparţinând tuturor românilor
din acest minunat oraş al Canadei.

Monumentul, închinat Marelui Eminescu, chintesenţă
spirituală a neamului românesc, a fost dezvelit la 16 ianuarie
2011, în prezenţa tuturor coreligionarilor noştri din Edmonton,
care au trăit, acolo, la mii de kilometri depărtare de ţară, momente
dintre cele mai emoţionante, de neuitat.

Cu prilejul acestui eveniment, care a avut loc în renumitul
oraş canadian, pe fondul împlinirii a 161 de ani de la ivirea, la
Ipoteşti, a Luceafărului Poezii Româneşti, Comitetul de acţiune,
din care, pe lângă cei amintiţi, au făcut parte şi arhitectul
Kenneth Jason Forner împreună cu soţia sa, Magdalena, a
editat, cu mijloace proprii, şi un elegant Caiet omagial (intitulat

MIHAI EMINESCU), pe alocuri bilingv, care se deschide, nici
nu se putea altfel, cu un articol adecvat momentului, intitulat
“Eminescu şi modelul cultural românesc”, semnat de Theodor
Codreanu, autor al unor pertinente şi apreciate studii legate de
viaţa, opera şi importanţa acestei mari şi depline personalităţi a
culturii neamului românesc. Sigur, nici de data aceasta, Theodor
Codreanu nu-i cruţă - şi bine face - pe atacatorii Marelui
Eminescu şi, bineînţeles, ai neamului nostru, ce nu se va lăsa,
niciodată, copleşit de ura şi veninul celor care vizează, fie şi
experimental, deznaţionalizarea noastră.

Sunt publicate, apoi, mai multe poezii eminesciene, între
care: “Scrisoarea III” (fragmente), “De-or trece anii”, “Sara pe
deal”, “Mai am un singur dor”ş.a., pentru a-l reintroduce, pe
cititor, în atmosfera şi magia operii celui, pe care, aşa cum arată
Theodor Codreanu, exegeţii aveau să-l aşeze alături de marile
figure al literaturii universale, considerându-l, însă, înainte de
toate, cea mai frunoasă înfăptuire a cugetării  româneşti.

De asemenea, în Caiet omagial sunt publicate articole
privind istoria, semnificaţia şi importanţa acestui monument în
contemporaneitate, semnate de părintele George Bazgan,
Dr. Ion J. Slănină, Constantin Clisu etc, dar şi lista donatorilor
de fonduri, fără de care, această operă majoră, nu ar fi fost
posibilă, “peste mări şi ţări”, ca să aducem şi noi, aici, un crâmpei
dintr-un leit-motiv de poveste românească.

Felicitându-i pe ce toţi cei care, la Edmonton, au durat
operă de vestire românească, niciodată perisabilă, dar în primul
rând pe scriitorul Constantin Clisu, pentru ideea sa, atât de
înălţătoare, dar şi pe părintele George Bazgan pentru osârdia
sa, pur românească, mulţumim oficialităţilor canadiene pentru
înţelegerea manifestată faţă de conaţionalii noştri, care au dorit
să-l aşeze pe Mihai Eminescu cât mai aproape de inima lor
însingurată şi, desigur, sub cerul imens şi curat al Canadei, ca
ţară de adopţiune.

Coriolan Păunescu

Români uniţi în cuget şi simţiri

Ion Vlasiu - Eminescu
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Miniaturi

de Radu Cristescu

ceată de flăcăi din Măstăcani-Chiraftei. Tartorul lor era unul Iancu Săndachi, care de la început primise doi saci “la
împărţeală”. Umblau în haită având cuţitele la brâu, puşi mereu pe gâlceavă. Săndachi provocase de câteva ori bătăi, ba
cu Măduc Panait, ba cu Andrei Ţiganul zis Arapul, hamali de-ai locului, care îl cojiseră de câteva ori. Dar nu acestea erau
ofurile măstăcanului. Ceruse vătafului trei saci, cât îi dai Balaurului. Pot să duc şi eu, zicea. Nu primi decât doi, ca de
obicei,ceea ce îl înverşună, căutând cu lumânarea ceartă cu Balaurul. Şi ce dori se întâmplă. Balaurul plecă de la vagon
cu trei saci de grâu îndreptându-se spre schelă. Când să păşească, se trezi atacat de nemernicii cu Săndachi în frunte.
Atunci se întâmplă un lucru despre care portul vorbeşte şi acum. Balaurul scoase un urlet ce îngheţă toată dana. Apoi
începu să-i pocnească de-a rândul. Era prăpăd, cei potcoviţi cădeau ca muştele rămânând laţi. Ultimul care venise cu
ceanghia ridicată fu Săndachi. Fiind cam de talia Balaurului, rezistă la primul pumn, dar al doilea îi puse capac. Portul era
strâns ca la circ. Balaurul, cu sângele curgând, rupse în fâşii cămaşa, presără ţărână şi se legă acolo unde tăieturile erau
mai adânci. Strânse toate cuţitele şi le aruncă în Dunăre. De la vapor ceru câţiva metri de merlin cu care legă strâns mâinile
bandiţilor. Jandarmii îi aruncară claie peste grămadă într-un car şi-i duseră la secţie,unde le mai aplicară o corecţie. Li se
dădu drumul, era mare nevoie de hamali. Trecuse o săptămână de la incident şi lucrurile păreau că merg spre normal când
dorinţa de răzbunare întunecă mintea lui Iancu Săndachi. În după amiază fierbinte de cuptor, Balaurul îşi mânca merindele
aduse de nevastă-sa. Se întinse la umbră rezămându-şi capul pe saci, adormind liniştit. După un timp, Săndachi se furişă
însoţit de haidamăcii săi sărind dintr-odată peste Balaur. Cuţitarii îşi înfipseră ceangăile în muşchii braţelor şi picioarelor,
înainte ca omul să se ridice. Fără putere, cu sângele revărsat şiroaie, fu urcat într-o trăsură. Muscalul, înţelegând ce se
întâmplase, biciui caii, ducându-l pe Balaur la Spitalul Elisabeta Doamnă. Cu toţi banii daţi de Inulia, medicii nu putură
face mare lucru. Opriră hemoragia, cusând pielea, dar muşchii, o dată secţionaţ,i îşi pierduseră forţa. Toată vară Balaurul
zăcu pe prispă, îngrijit de Inulia şi baba Sica, doftoroaia mahalalei. Spre sfârşitul Brumărelui, sprijinit în două cârje,
Balaurul plecă spre port. Era o arătare de om. Mergea încet, târându-şi picioarele. La cârciuma lui Kostas, ceru un pahar
cu vin. Cu mâna tremurândă dădu să-l ducă la gură, dar îl scăpă. Ştiură atunci că era sfârşitul Balaurului. De atunci nimeni
nu l-a mai văzut. Unii spuneau că, împreună cu Inulia, după ce au vândut casele de pe Tăuni, a plecat spre acel colţ
moldovean de unde soarta îl adusese în marele port. Ce s-a întâmplat cu Iancu Săndachi?, mă întrebi. Se spune că a fost
prins în docurile de la Constanţa şi a murit în ocnele de la Cacica. Ucigaşii au fugit în bălţile de dincolo de Dunăre, dar au
fost repede găbjiţi de pescarii care cunoşteau ca-n palmă cotloanele dintre ape.Criminalii îşi făcuseră vizuini şi trăiau de
pe o zi pe alta cu frica în sân. Chiar balta, după prinderea cuţitarilor, fu botezată Vizuini…

(continuarea de  la p.15)
BALAURUL

Judecata

După audierea martorilor, s-au ţinut pledoarii, s-a
implorat clemenţă. Apoi judecătorul scoate un pachet de
cărţi de joc şi-l invită pe acuzat să tragă una: “Roşu
nevinovat, negru vinovat”. Omul trage negru. Apoi
primeşte trei zaruri: “Triplă - scapi cu o mustrare. Excepţia
sunt trei de şase - rămâne surpriză, îţi zic doar că e marele
câştig. Nimeni nu a profitat de el de când s-au impus
aceste metode. Alte combinaţii: Suma reprezintă numărul
anilor de închisoare. Deci ai grijă.“ Individul dă 666. Sala
se ridică, îl aplaudă. Cântă orchestra. Pălării aruncate în
aer. Este felicitat, pupat. “Ai câştigat!” Tipul zâmbeşte, e
încurcat, dar şi bucuros, se lasă purtat de mulţime. “Vei
urca pe scenă”. Şi este îndrumat către o cutie imensă,
ambalată frumos, cu fundă, ca un cadou. E despachetată
şi înăuntru e un eşafod. “Oameni buni! Am trişat! Am
schimbat zarurile!” strigă condamnatul şi aruncă cele trei
cuburi din buzunar. Pică tot 666. “De ce n-ai trişat şi la
trasul cărţii?” îl întreabă călăul. “Am vrut să respect
justiţia. Dar apoi nu m-am mai putut abţine. Marele
premiu....”.

Emancipând vocale

Marian Stroe

Nu mai vreau să scriu aşa

Ştii cum miroase întunericul
Pomului

trăindu.şi umbra arzătoare
Prin focul dorinţelor, o viaţă,

La căldura căreia rămaşi … obtuzi
Priveghem uralele fructelor pârguite

Cum face când îşi pierde umbra
pomul

Remizând cu neantul
Seva rădăcinilor cu gust de aspirină
Şi.şi înfige.n cer braţele noduroase

Cum vede impasibilul durerii
pomul

Cuibărit în lacrimile
Plouate invers… spre nori

Şi dăruind infinitului
nicăieriul

Având chip uman de pom
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Este reconfortant pentru spirit
să  întâlneşt - într-o lume atât de
nervoasă şi  secătuită sentimental -
creatori cu har, care ştiu să rezoneze
cu natura şi lumea pentru a le
extrage şi a   le aduce la suprafaţă
partea sa de lumină, de frumuseţe.
Spumosul scriitor, compozitor,pictor
Gheorghe Mocanu asta şi  face.
Coboară în amintiri, extrage esenţe
şi  le recompune estetic. Şi acum,
aşezaţi-vă  bine pentru că vă dau o
veste. Interlocutorul meu de astăzi
este un cunoscut şi respectat poliţist
vrâncean care spune - mai în glumă,
mai în serios- că nu ştie de ce s-a
făcut scriitor iar eu, citindu-l, spun
că nu ştiu de ce s-a făcut poliţist.
Ambele preocupări sunt însă complementare şi îi întreţin arderile,
îl stimulează simultan. Girat de nume de rezonanţă  - Fănuş Neagu,
Gheorghe Istrati, Ion Rotaru etc.- a aerat lumea literară vrânceană
şi nu numai. Citindu-l, veţi adăuga vieţii clipe plăcute şi cu folos.

Tănase Dănăilă: Domnule Gheorghe Mocanu, după apariţia
cărţii dv. de debut,, Borta” sclipitorul poet Gheorghe Istrate anunţa,
parcă îmbrăcat în frac, cu solemnitate naţiunea: ,,Vreau să vă dau
de veste că s-a mai născut un bun prozator .Un prozator adevărat.
Îmi asum total răspunderea acestui calificativ”. Ca să nu mai vorbim
că era girată în prefaţă de însuşi  uriaşul literaturii Fănuş Neagu.
Apoi, critica literară i-a făcut o bună primire. Dincolo de euforia
firească nu v-a îngrijorat această primire regală în lumea literară
Aţi conştientizat responsabilitatea cu care v-aţi încărcat?

Gheorghe Mocanu: Nu se poate spune că m-a îngrijorat.
Povestea este, de fapt, mai amplă. Eu am publicat un fragment din
romanul „Borta” în revista vrânceană „Prosaeculum”, condusă, pe
atunci, de Alexandru Deş liu. Senior editor al revis tei era ş i
academicianul Fănuş Neagu, cunoscutul prozator, prinţ al metaforei,
aşa cum este perceput de lumea literară românească. Nu bănuiam că
dânsul îmi va citi proza din revistă. Am aflat mai târziu de la fostul
meu diriginte din timpul liceului, poetul Dumitru Pricop, bun prieten
cu Fănuş Neagu, şi de la poetul Gheorghe Istrate, de care aţi pomenit
mai devreme, faptul că maestrul Fănuş ar fi făcut o glumă la telefon.
Discuţia ar fi fost cam aşa: „Băi Mitică, cine e mocanul care a scris
proza asta în „Prosaeculum”? Mitică a reacţionat cu bucurie,
spunându-i că este vorba de elevul său şi că mi-a fost diriginte în anii
de liceu. „Bă, vezi să ai grijă, să nu ajungă băiatul ăsta mai mare ca
mine, auzi!” Bineînţeles că totul era o glumă. Dar o glumă care m-a
bucurat într-un fel, fiind o mică recunoaş tere a talentului pe care
Fănuş Neagu îl întrezărea în mine. I-a spus, tot atunci, lui Micită
Pricop, că va scrie câteva rânduri despre mine, dacă doresc să le pun
pe vreo carte. Aşa s-a întâmplat. I-am trimis manuscrisul romanului
şi peste o lună am mers împreună cu domnul Mitică, cu poetul
Gheorghiţă Istrate, în Bucureşti. Am stat peste două ore de vorbă cu
maestrul, clipe minunate, pe care n-am să le  uit toată viaţa.

T.D: Axa centrală a romanului ,,Borta” o reprezintă viaţa cu
pitorescul ei fascinant din Ursoaia, locul naşterii şi al  copilăriei.
O monografie romanţată, aş zice. Se pare că între dv. şi Ursoaia
există o stare emoţională până la contopire. Poeta Ana Blandiana
spunea undeva,, I-am invidiat întotdeauna pe scriitorii care au un
loc unde să se întoarcă, o matcă”. Chiar dacă aţi redat transfigurat
în roman relaţia pe care o aveţi cu acest rai al inimii, ce înseamnă
totuşi pentru dv. Ursoaia?

G.M: Cel mai frumos răspuns la această întrebare îl poate da
cartea. Iată ce scriu acolo, la începutul ei, despre Ursoaia: „Borta

miraculoasă, sfredelită de Dumnezeu
la Facere undeva în creierul munţilor
Vrancei, poartă un nume misterios:
Ursoaia. Este satul în care mi-am
petrecut copilăria şi care a încercat,
cum a putut el mai bine, să-mi ofere
câteva clipe de viaţă. Un sătuc aşezat
la umbra munţilor, uitat în trecerea
timpului, cu frumuseţi neatinse, cu
oa meni să ra ci,  p ricep uţ i în
meşteşugirea lemnului şi la truda
pământului.”

Primul volum al trilogiei Din
umbra munţilor - Borta - l-am scris
cu sufletul la gură, fiind vorba de satul
copilăriei mele. Am notat acolo, în
paginile lui fruste, că Ursoaia nu este

un sat ca toate celelalte. El este un colţ de rai pe care Dumnezeu l-a
păstrat aşa cum l-a conceput la Facere: fără colectivizare, fără activişti
de partid, dar şi fără lumină electrică, fără biserică, magazine, drumuri
şi şcoli. I-am zis Borta, pentru că satul e înconjurat de munţi, aşezat
într-o văgăună plină cu păduri de fag. Soarele intra dintr-o parte pe la
nouă - ora dimineţii - ş i pe la două era dus. Ziua era scurtă, aşa că
oamenii se trezeau cu noaptea-n cap şi tot cu ea pe creştet se culcau.
Am scris cu multă bucurie în vârful peniţei. Nu dormeam nopţi întregi
să-mi pot aminti întreaga copilărie, aşa cum a fost ea în acele vremuri.
Să nu scap nicmic din cele văzute şi auzite despre spiţa mocanilor
Vrancei, oameni ai muntelui mai puţin pervertiţi şi mai fideli păstrători
de tradiţie decât alţii.Ca să descriu frumuseţe de rai, am folosit
cuvintele ce-mi rămăseseră în suflet ca o rană de curcubeu a copilăriei.

T.D: Civilizaţia cu toate efectele ei agresive, i-au alterat
puritatea venită din veşnicie, mai este locul virgin unit cu
divinitatea şi ferit de relele lumii?

G.M: Aici este marea noastră durere. Satul românesc, aşa cum
îl ş tim din istorie, este pe cale de dispariţie. Îşi pierde pe zi ce trece
sâmburele, acea sămânţă pură care încolţea şi rodea autenticitate,
curăţenie spirituală, care aducea forţă numelui de român. De asta
m-am hotărât să scriu despre mocanii Vrancei, pentru a nu se pierde
veşnicia acestor locuri de legendă, odată cu intrarea noastră în Uniunea
Europeană. Poate, cineva, mai târziu, când nimic nu va mai fi din tot
ce am scris eu în carte, va citi şi va fi pentru el o lectură plăcută.
Faptul că ea a fost scrisă cu mare limpezime în limbaj, despre
simplitatea şi autenticitatea unor locuri şi oameni, mi-a adus multe
cronici favorabile şi Premiul anului 2006 al Filialei Bacău a Uniunii
Scriitorilor din România.

T.D:Trăim timpuri în care totul este de vânzare conştiinţe,
suflete, organe umane, copii , totul, numai conturile să  se
burduşească . Dacă trecutul unui om ar fi de vânzare, aţi negocia
pentru a vă vinde Ursoaia, Borta cu amintirile ei?

G.M: Vorba cântecului: „Casa părintească nu se vinde”. În carte,
scriam despre căsuţa mea cam aşa: „Casa noastră era ultima din sat.
De la ea începea sălbăticia. De jur-împrejur, copacii stăteau de strajă
precum grănicerii la fruntariile tării. O mare de verdeaţă inunda
muntele.  Stânca albă, cu vârful ridicat spre cer, stăpânea ţinutul.
Adesea, aici mă urcam şi priveam la oamenii de pe uliţele satului.
Unii îşi duceau animalele la pârâu, alţii strângeau fânul, dar vedeam
şi câte unul care alerga după  vreun ţânc. Făcuse el vreo boacănă
aşa cum făcusem şi eu mai deunăzi!

Uneori, într-un alt colţ al satului lătrau câinii la vreun trecător
necunoscut. Nu-l slăbeau până nu intra în casa gospodarului. Ştiam
cine a mai venit şi cine a mai plecat din sat, iar seara trebuia să-i
spun mamei, să fie la curent cu toate. Tare mai era curioasă, să ştie
ea tot ce se întâmpla în satul nostru ! Îi ştiam pe toţi !  De la cel mic

GHEORGHE MOCANU
Un scriitor-poliţist care iese la raport în faţa cititorilor



MMXIIUNIE, NR.112

31

(urmarea în numãrul 113)

până la cel bătrân. Şi ei mă ştiau ca pe un cal breaz! Aşa îmi plăcea
să cred ! … Zilele erau minunate iar nopţile rupte din basm. Copacul
din faţa casei, pârâul cu apa cristalină, pădurea cu murmurul ei, cu
potecile şerpuind spre cer, păreau aduse din Rai şi aşezate de Cel de
Sus în jurul căsuţei noastre. Pe acolo mă trimitea mama să pasc
caprele bălţate, de unde scotea laptele din care seara beam câte o
căniţă, nu înainte de a fi trecut cu grijă prin strecurătoarea veche,
moştenită de la bunica şi păstrată cu sfinţenie în dulapul de lemn
al bucătăriei.

După moartea tatălui vine un sătean ş i îmi propune o sumă de
bani, să vând căsuţa pentru fiul lui, proaspăt căsătorit. Bineînţeles
că nu am vândut-o şi nu o voi face niciodată pe lumea asta…

T.D:Lumea din cărţile dv. nu este construită în laborator. Ca
şi în ,,Borta” personajele din  a doua carte ,, Pe uliţa vântului”
reprezintă o lume vie, autentică, fără  sclifoseli simandicoase în
care musteşte viaţa reală cu toate ingredientele ei de pitoresc. Se
vede că nu scrieţi cu detaşare ci vă contopiţi emoţional în universul
ei. Trăindu-vă cărţile, se poate spune că vă retrăiţi viaţa?

G.M: Chiar aşa este! Amintirile fac parte integrantă din viaţa
noastră spirituală. Nu putem face abstracţie de amintiri. Ele vin
singure  şi ne influenţează comportamentul. Amintirile sunt parte
din echilibrul nostru, cele care ne hrănesc şi ne dau suflul necesar de
a merge mai departe. Amintirea celor alături de care ţi-ai petrecut o
parte din viaţă - părinţi, fraţi, surori, prieteni, vecini, săteni, bunici
etc.- nu se şterge din memoria noastră, niciodată. Prin cartea mea,
pot spune că i-am imortalizat pe toţi, romanţat bineînţeles, pe cei
care au trăit în spiritul munţilor Vrancei. Şi nu am terminat, urmează
volumul doi al trilogiei „Din umbra munţilor”.Dacă în primul volum
totul este trecut prin simţurile, privirile, trăirile copilului Gheorghiţă
Mocanu, în celelalte lucrurile se vor schimba, urmând perioada
adolescenţei, apoi maturitatea, aşa cum este firesc. Despre cartea
„Pe uliţa vântului” pot spune că este o pregătire a viitorului volum
doi, pentru că unele dintre povestirile din ea se vor regăsi sub o altă
formă în roman. Se practică acest lucru în literatură. Cartea de
povestiri ”Pe uliţa vântului” tratează, de fapt, aceeaşi temă ca şi
romanul - viaţa mocanilor din ţinutul Vrancei arhaice.

T.D: În antiteză cu celebra reflecţie a lui Lucian Blaga
,,Veşnicia  s-a născut la sat” Leo Butnaru zice, cu durere, într-un
poem:  ,,Domnule Lucian Blaga / Vă rog nu vă supăraţi / Însă,  în
ultima  vreme / (sper că nu cea de pe urmă ) constat că / Veşnicia a
murit la sat.”

Dv. aţi simţit că veşnicia a murit în Ursoaia?
G.M: În traducere, veşnicie însemna, de fapt, durată care nu

are nici început, nici sfârşit, care nu se supune nici unei determinări
temporale -  eternitate. De aceea, făcând abstracţie de metafore,
veşnicia e veşnicie, deci ea va exista indiferent de voia sau împotrivirea
noastră. Iată, pot spune că şi eu, prin cartea mea, contribui la această
veşnicire a ţinutului în care am văzut lumina zilei şi unde mi-am
petrecut viaţa. Nu, veşnicia nu a murit în Ursoaia…! Ea se transformă
doar, în pas cu vremurile.

T.D:Cea de a treia carte, ,,Hematomul roşu” este un
rechizitoriu făcut comunismului şi blestematelor sale plăceri de
spălare a creierilor. Eroul central Zlateş Velniceanu încă  mai
trăieşte, ajuns un destin ratat. Călăii săi însă, după aglomeraţia
din  ‘89 pe care o numim revoluţie au avut o ascensiune
spectaculoasă. Au urcat din mers în tramvaiul noilor partide,
şi-au amplificat privilegii le şi funcţii le, tânguindu-se, cu
siguranţă, cât au suferit ei în odiosul sistem comunist. În ce
împrejurări aţi descoperit acest  caz dramatic, condiţia dv. de ofiţer
de poliţie v-a ajutat?

G.M: Vă mulţumesc pentru această întrebare care îmi dă ocazia
să spun unele lucruri şi despre profesia mea. Cei care mă cunosc ştiu
că sunt poliţist. Un poliţist atipic, aş putea spune. În 2004 am
lansat împreună cu îndrăgitul interpret de muzică populară Benone
Sinulescu un album de muzică uşoară intitulat „Maria”, eu fiind
compozitorul, textierul ş i interpretul celor 12 melodii, fiind invitat
pentru lansare de două ori în emisiunea „TEO”, celebră pe vremea
aceea, de la Pro tv. Una dintre piese, „Sunt pieton” a ajuns pe locul

5 în emisiunea moderată de Titus Andrei, în topul Radio România
Actualităţi. Apoi, un an mai târziu, am avut o expoziţie personală de
pictură în ulei pe pânză în foaierul Centrului Cultural al Ministerului
Administraţiei şi Internelor. După editarea celor trei volume de
literatură, mi-am încercat norocul, depunându-mi dosarul de accedere
în Uniunea Scriitorilor din România, lucru care s-a şi întâmplat,
co misia d e la Filiala Bacău ş i cea finală  d e la Bucureş ti
acceptându-mă cu drepturi depline. Au contat foarte mult referinţele
critice ale unor avizaţi în domeniu, prof, dr. Ion Rotaru, Prof. Theodor
Codreanu, Fănuş Neagu, Gheorghe Istrate, Emilian Marcu ş.a., în
reviste de prestigiu din ţară, precum „Dacia literară”, „Convorbiri
literare”, „Ateneu”, „Oglinda literară”.

Toate aceste realizări pe plan spiritual au fost făcute în paralel
cu munca de poliţist, unde am căutat permanent să fiu la punct, să nu
se poată spune că aceste preocupări extraprofesionale mi-au adus
atingere gradului de implicare în serviciul poliţienesc. De fapt, munca
desfăşurată în toţi anii aceştia mi-a adus ş i vreo trei avansări în gradul
următor înainte de termen.

T.D: Toate creaţiile dv. sunt radiografii ale unor vieţi trăite.
Porniţi  de la realitate, faceţi o schemă  tematică, un desfăşurător
dându-i nuanţe în construcţie literară căreia îi imprimaţi tensiuni,
şlefuire şi ţinută estetică. Dar, între faptul de viaţă şi faptul artistic
este o diferenţiere prin transfigurare, care să îi confere înţelegerea
scriitorului. Cât adevăr şi câtă amprentă  personală există  în
 cărţile dv.?

G.M: Ultimul meu roman, „Hematomul roşu” este inspirat din
viaţa unui medic care trăieşte încă. Eu mi-am făcut un plan, unde am
nuanţat totul, am adus multă ficţiune în acţiunea romanului. Culmea
este că după ce a văzut lumina tiparului, acel medic a făcut o reclamă
extraordinară cărţii, cumpărând multe exemplare pe care le-a dăruit
tuturor, apropiaţi sau necunoscuţi. Tuturor le spunea că aşa a fost
viaţa lui. A ajuns el însuşi să se identifice cu viaţa personajului, să
creadă că aşa a fost, cum scrie în carte. Deşi mai mult de 60% este
ficţiune. (...) Mulţi m-au întrebat de ce „Hematomul roşu”. Am dat
intenţionat acest titlu romanului meu, cu puţin iz pleonastic, tocmai
pentru a scoate în evidenţă acel roşu, care înseamnă „Comunismul”,
lipit de Terra, ce se vrea a fi extirpat, lucru aproape imposibil de
realizat. Roşu însemnând că el trăieş te, este efervescent, puternic,
poate reveni oricând cu şi mai mare forţă, este încă viu etc. Normal că
în prealabil m-am documentat prin medici specialişti în domeniu,
aflând din diferite tratate de medicină, cum hematomul, în evoluţia şi
involuţia lui, poate căpăta diferite culori şi nuanţe, mergând până la a
fi maro, albastru, violet, galben s.a. Sunt bucuros în aceste zile, spre
exemplu, că prestigioasa revistă „Convorbiri literare” de la Iaşi mi-a
publicat o cronică elogioasă, semnată de cunoscutul critic Constantin
Dram.

T.D: Marii  scriitori Fănuş Neagu, Marin Preda ş.a., au
nemurit în operele lor viaţa câmpiei. În câmpie viaţa pare mai
molcomă, mai aşezată, mai  calmată temperamental. Chiar când
spui câmpie, parcă spui linişte. Muntele are însă o anumită asprime,
o oarecare duritate care este transferată vieţii, oamenilor. Credeţi că
există o empatie între oamenii şi locurile în care se nasc şi trăiesc?

G.M: Chiar m-am gândit la asta. Dacă marii scriitori pe care
i-aţi pomenit au scris despre locurile natale, despre câmpia naşterii
lor, de ce nu aş scrie ş i eu despre muntele copilăriei mele…? Despre
ce altceva poţi scrie mai frumos şi mai curat, cu sufletul, nu cu creionul,
decât despre vatra ta, despre oamenii care ţi-au dat o bomboană pe
când erai ţânc pe uliţă, ori despre părinţii, bunicii şi toţi cei care ţi-au
oblojit copilăria. Sigur, natura îi formează pe oameni. Iar oamenii
muntelui sunt mult mai realişti, mai aspri, mai duri decât ceilalţi.
Viaţa în munte nu e deloc uşoară. Şi asta î i întăreşte ş i îi face tot mai
puternici şi mai demni.

Interviu realizat de: Tănase DĂNĂILA
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Peţitul. Dacă o fată oferea unui flăcău o batistă şi acesta o
primea, însemna că ei sunt hotărâţi să se căsătorească. În cazul în
care băiatului i se fura această batistă sau o pierdea, era „mare jale”.

După o discuţie prealabilă cu părinţii, băiatul îi spunea fetei
să-şi anunţe familia că vor veni ai lui „ca să  facă vorbele”. În cazul în
care fata nu avea de gând să se mărite cu el, îi spunea că părinţii nu o
lasă să se mărite încă. Alte fete, chiar dacă nu-l simpatizau pe băiat,
şi, chiar dacă mai ştiau, de asemenea, că nici părinţii nu-l vor, îi
spuneau să vină totuşi cu părinţii. Peţirea de către mai mulţi flăcăi şi
refuzul ac es tora î i dăd ea fetei mai multă prestanţă în
cadrul comunităţii.

Când familia băiatului nu era p regătită pentru nuntă -
evenimentul angajând mari cheltuieli - sau când familiile erau măcinate
de vechi discordii, părinţii îi curmau elanul din primele discuţii: „Mă,
nu te însura anul ăsta că eu n-am cu ce-ţi face nuntă”, sau: „Fata lui
cutare n-o să  calce pragul casei mele cât mai trăiesc eu”. Acelaşi
lucru era posibil ş i în casa fetei...

„Când un flăcău vrea să se însoare, spune mai întâi unei rude
să meargă să  vorbească cu familia fetei, apoi îl anunţă pe tatăl
băiatului. Apoi, tatăl lui împreună cu starostele, merg să facă logodna.
La casa fetei ei zic: «Bună  dimineaţa!», repetă de mai multe ori.
«Ei, moş Gheorghe, fân eşti ori pai?» Dacă voieşte să dea fata,
zice: «Fân!» iar de nu «Este pai!».

Dacă  se învoieşte întâi din zestre, aşa verbal, apoi zic să se
logodească, aduce o farfurie şi pune mirele 4-5 franci şi mireasa o
basma albă. Apoi ia mirele basmaua şi mireasa francii şi după asta
rămân logodiţi. Apoi joacă până la revărsatul zorilor şi după aceea
mireasa pleacă acasă la mire. După aceasta se pregătesc de nuntă
şi sâmbătă seara, în loc de peţeală spun pe aici, vedre.

Duminică seara se cunună. Noaptea se face nuntă mare. Dau
fiecare câte 3-4 fr. Alţii dau pâine, alţii oi. Luni dimineaţa se duc cu
rachiul roşu la socrii cei mici şi la nuni.

Pe socrul cel mare îl leagă la cap cu un brâu roşu, îl pun pe o
cotigă (cu două roate) îmbrăcat în rochie şi-l poartă tot satul, cu
lăutarii după ei. Seara fac altă masă, se zice «la uncrop». Şi dacă se
pun la masă, toţi stau un ceas şi nuna leagă mireasa «de-a moada»,
felicitând-o aşa: «Să-ţi fie de ghine, cocoană mireasă...».

Alţii îi dau cu ceapă pe la ochi şi o fac să plângă . Marţi merg
tinerii cu plăcinte la nuni şi după asta s-a terminat totul”. (B.A.R.,
B.P. Hasdeu, Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al limbii române,
tom 3420, f. 501, com. Vlădeş ti).

În alte situaţii, primele discuţii se purtau prin intermediul rudelor,
tinerii, şi mai ales fetele, fiind atraşi treptat în actul cel mai important
al vieţii lor, chiar şi fără nici-un pic de iniţiativă proprie. Iată ce ne-a
povestit o săteancă din satul Chiraftei, zona etno-culturală Galaţi,
femeie trecută de 80 de ani. „Aveam 16 ani. Într-o zi obişnuită de
toamnă, în timp ce culegeam la floarea-soarelui, părinţii mi-au spus:
«Hai să mergem acasă că trebuie să te găteşti frumos. Or să vină
nişte oameni străini pe la noi». De abia când au apărut la poartă
mi-am dat seama că sunt peţitori. Cu un an în urmă mai veniseră
unii tot aşa, dar am aflat din timp şi m-am ascuns. De aceea ai mei
nu mi-au mai spus nimic de data asta despre adevăratul scop al
vizitei. După ce au discutat un timp, părinţii şi rudele, pe noi doi ne-
a trimis într-o cameră separată, singuri, pentru a ne înţelege. - «Tu
vrei să te măriţi cu mine?,» mi-a zis flăcăul, după un timp de
tăcere. - «Cum să mă mărit, dacă eu abia m-am prins în horă?!...
Eu mă duc după cine mă dă tata», i-am răspuns eu. Exact atât am
discutat, nici un cuvânt mai mult. Am revenit după o vreme în camera
unde părinţii noştri se tocmeau de zor. - «Băiatul este bun», spunea
viitorul socru. «Îi dau 4 ha de pământ şi casă, are armata făcută.
El conduce de pe acum gospodăria; i-am dat biciul pe mână».
După  ce au plecat peţitorii, le-am spus părinţilor mei: «Cum v-aţi
gândit să mă  daţi după băiatul ăsta, când eu nici măcar nu-l
cunosc?! - Ba, tu să uiţi ce-ai învăţat de la mine şi să înveţi ce-ţi va
spune soacră-ta, că n-o să te pună la cale de rău», mi-a zis mama.

Toată noaptea m-am gândit de ce-or fi vrut să mă mărite!? După ce
m-am măritat, nu mi-a mai părut rău. Bărbatul meu a fost un om
de treabă”.

În cele mai multe cazuri, tinerii erau înţeleşi cu mult timp înainte
de logodnă, dar obiceiul era obicei. Într-un anumit moment al discuţiilor,
tinerii trebuiau să fie lăsaţi neapărat singuri, într-o cameră separată,
„ca să  se înţeleagă”.

La peţit existau ş i unele probe de pricepere şi isteţime, atât
pentru băiat cât şi pentru fată. De pildă, băiatul era trimis în ogradă de
către o rudă a fetei ca să lege caii „de iarnă”, adică de sanie, sau „de
vară”, adică de căruţă, sau să ascută un harac în patru muchii, iar fetei
i se dădea să spele o păpuşă etc.

„Văleu, ce-am păţit, am uitat caii slobozi prin ogradă. Nu vrei să
te duci dumneata, măi nepoate?”, se adresa el candidatului la însurătoare,
„să-i legi de vară”?

Deseori, atât băiatul cât ş i fata, erau sâcâiţi insistent de rudele şi
prietenii părţii „adverse”, cu tot felul de farse, pentru a le pune la
încercare isteţimea, sau pur şi simplu pentru a se distra pe seama lor.
Deşi erau avertizaţi din timp de părinţi, ei mai cădeau pradă curselor
întinse de acei săteni hâtri şi inteligenţi, vicleni şi neiertători, nelipsiţi
de la astfel de evenimente.

Bunăoară, în timp ce discuţiile erau în toi, un adult din „tabăra”
viitoarei mirese se apropia de flăcău, aşa ca din întâmplare şi îl îndemna
să mai bea un pahar şi încă unul, că aşa beau bărbaţii adevăraţi. Tot
„întâmplător” mai apărea lângă ei, după o vreme, un altul şi începea o
discuţie. „Şi cum ziceai că a fost la logodna din Căueşti?” „Frumoasă
a fost logodna, dar mie mi-a plăcut cel mai mult cum a chiuit logodnicul.
A chiuit aşa de tare că nu cred că îl poate întrece cineva de prin părţile
astea. O mândreţe de băiat, nu alta”. „Cred că părinţii lui se fălesc cu
el”, interveni celălalt. „Dar nu numai părinţii lui, ci şi părinţii fetei şi
chiar logodnica”. „Da, ce bădie, chiar crezi că eu nu ştiu să chiui?”, se
burzului flăcăul. “Nici n-am spus asta, Ioane, dar pe tine nu te-am
auzit niciodată”. „Aşa?, ei, iaca, ai să  mă auzi chiar acum”. Şi, în
momentul următor, geamurile odăii zornăiră zgomotos, gata să se
prefacă în ţăndări. Tablaua din mâna gazdei s-a clătinat violent,
răsturnând câteva pahare pline, iar flacăra lămpii a filat de câteva ori,
cât pe ce să se stingă. Nedumeriţi ş i înfricoşaţi, cei de faţă au rămas
încremeniţi pentru câteva clipe. „Oare ce s-o fi întâmplat?”. „Bravo
Ioane!, şopti bădia. Bănuiam eu ca eşti băiat de ispravă”. Ameţit de
aburii alcoolului, Ion triumfa pur ş i simplu. „Ce-ai făcut neghiobule?”,
murmurau părinţii scrâşnind din dinţi, fără a se lăsa însă auziţi de cei
din jur.

Uneori era vorba de un act spontan sau de rutină a celor care se
ocupau cu aşa ceva ş i nu avea nimic în substrat. Alteori însă, totul era
minuţios pregătit înainte ş i avea un scop bine precizat: întreruperea
oricăror tratative, diversiunea fiind pregătită de un flăcău - rival - care
râvnea la mâna aceleiaşi fete. Ion nu era neapărat un tont, dar „maeştrii”



MMXIIUNIE, NR.112

33

lucrau deseori mai bine decât „înfermecătoarele” satului. Iar noi, dacă
vrem să analizăm poporul român şi din această perspectivă, dacă
vrem să evaluăm adevărata semnificaţie a acestor dedesubturi, ascunse
cu multă abilitate sub vorbe blânde, zâmbete şi o atmosferă de veselie,
trebuie să recunoaş tem neapărat un adevăr care deseori ne scapă. Şi,
anume, că nu numai Caragiale şi cu Ciobanul mioritic au fost români,
ci în aceeaş i măsură şi cei doi ciobani asasini din baladă (varianta
Alecsandri).

Uneori, datorită stării emoţionale, viitorii miri cădeau şi singuri
în situaţii ridicole, spre ciuda propriilor părinţi, a rudelor şi, bineînţeles,
spre amuzamentul celorlalţi.

În unele aşezări cu structură social-economică mixtă, băiatul de
răzeş nu se putea însura cu o fată de clăcaş. Comunitatea răzăşească
nu putea concepe sub nici-un motiv acest lucru, iar părinţii băiatului
nu-i primeau în casă, pur şi simplu. În cazul în care recurgeau la
tactica „fugii”, a „furatului” miresei, tinerii erau nevoiţi să se aciueze
la părinţii fetei, adică la clăcaşi. Flăcăul pleca din casa părintească
doar „cu ceea ce avea pe el”, adică cu hainele, şi din acel moment
devenea un dezmoştenit. Mai mult, el nu cădea doar din dreptul de
moş tenitor al propriilor săi părinţi, ci şi din demnitatea de răzeş,
devenind în mod automat clăcaş. Dar aspra cutumă nu-i ierta nici
descendenţii, condamnându-i definitiv la starea de ţărani aserviţi. Copiii
lor nu aveau bunici din partea tatălui, adică răzeşi, ci numai din partea
mamei, adică clăcaşi.

Dificile erau ş i căsătoriile dintre fetele de răzeşi ş i băieţi de
clăcaşi, dar în acest caz răzeşii manifestau - cel puţin în ultimul timp
- o anume toleranţă. Să fie vorba oare, aici, de ceva de ordin afectiv, ori
de un motiv mult mai serios, venit din profunzimile istoriei?

În comuna Brăhăşeşti, aşezare situată în zona etnoculturală
Tecuci-Zeletin, formată din fosta răzăş ie Brăhăşeşti ş i cătunul
Schineni - fostă clăcăşie - această mentalitate s-a păstrat nealterată
până în perioada interbelică, inclusiv. Foş tii răzeşi, oameni liberi şi
mândri, nu le puteau ierta foştilor clăcaşi că au făcut parte cândva
dintr-o categorie social-economică inferioară, că nu au avut propria
lor suprafaţă de pământ şi că au slugărit pe la boieri.

În ceea ce priveşte zestrea, găsim pe lângă materialul cules din
teren de-a lungul anilor ş i interesante referinţe, atât în documentele de
arhivă, precum şi în folclorul literar-muzical. Majoritatea izvoadelor
de zestre - fie ţărăneşti, fie boiereşti, încep cu menţionarea icoanei şi
se termină cu un sipet sau cu o ladă de Braşov. Bunăoară, izvodul de
zestre pe care medelnicerul Constantin Şendre o dă fiicei sale Tarsâţa,
la data de 20 februarie 1831 începe cu: „1 icoană ferecată cu argint,
Maica Precista, să fie întru agiutoriu” ş i se încheie cu “1 ladă de
Braşov şi milă de la Dumnezeu”. „Să fie pentru toate norocirile şi
blagoslovenia noastră”.

Interesant este că în zestrea boieroaicei Tarsâţa sunt menţionate
- pe lângă multele obiecte proprii doar boierilor - şi obiecte care
formează zestrea sătencelor, adică: „3 prosoapi sade (a) cusuti cu
peteală, 3 prosoape sadea în cinci iţe cu bumbac, 4 laţi scoarţî, 6
saci, 4 prostiri, adică patru de casă şi de lână” (A.N.B., DI, CDXV/
176 original).

Puţin a mai lipsit ca să fie integrată aici toată zestrea unei ţărănci,
fapt deosebit de important pentru etnologul care se încumetă să facă
o analiză mai profundă a cauzelor care au determinat o astfel de
coincidenţă. Chiar le erau necesari celor doi tineri boieri acei şase saci,
adică exact câţi făceau parte şi din zestrea majorităţii sătencelor din
acest spaţiu geografic?

Tema „tocmeala zestrei” este ilustrată sugestiv şi pe larg în mai
multe colinde cu mare valoare literară şi muzicală, găsite, mai ales în
jumătatea de sud a zonei. De pildă, într-un colind din comuna Barcea,
judeţul Galaţi: „Iest om bun, domn Viorelu/ Hoi leroi d’oi leroi/ El are-
o fată mar’/ Fată mare e Ileana,/ Şi mi-o cere-un boier mar’/. Dar de
zestre ce-ş mai cere?/ Cere zestrea până-n pod./ Dar de zestre ce-ş
mai cere?/ Cere cinzeci de miori,/ Cere cincizeci de berbeci,/ Tot
berbeci din turm-aleşi./ Şi de zestre ce-ş  mai cere?/ Cere pe murgul,
cal bun/ (...)” (Lucia Cireş, Colinde moldoveneşti, p.122).

„La logodnă venea socrul mare cu fraţi şi cu băieţi însuraţi.

Mirele mai invita şi flăcăi şi fete (rude, de obicei), în special cei care
deveneau vornici. «Bună  dimineaţa, socrule mic!», spuneau ei.
Această urare este pentru început de viaţă nouă. Erau serviţi cu un
pahar de vin şi cu câteva felii de cozonac. Se mai punea pe masă şi o
farfurioară  cu un pahar de vin şi o felie de pâine cu sare. Socrul
mare punea o bancnotă sau o monedă în farfurie. «Ei, Petrache, să
te văd acum dacă ai să pui şi tu o albastră (1000 lei), îi spunea
socrul cel mare socrului cel mic. Banii îi lua mirele şi rămâneau ai
mirilor. Se numeau banii  de la pahar»,” (Inf. 1976, Moş Nică
Lungeanu, 77 ani, com. Braniştea, zona etno-culturală Galaţi).

La logodnă se mai discutau unele probleme legate de zestre, deşi
în principiu lucrurile erau deja aranjate. Bunăoară, în satul Ionăşeşti,
comuna Nicoreşti. Venea familia mirelui cu rudele apropiate, veneau
şi rudele miresei ş i se aduna lume multă, ca la nuntă. Veneau să audă
ce zestre i se dă fetei. De faţă cu toată lumea adunată se scria foaia
dotală ş i i se dădea socrului mare, fiind citită cu voce tare:
„Subsemnatul (....), mărit fata cu băiatul lui (.....). Îi dau următoarea
zestre: teren arabil 60 de prăjini, vie 20 de prăjini, covoare din lână
două bucăţi, levicere din lână 4 buc., adamască - 4 bucăţi, aşternuturi
de coade  8 foi, perne - 4 mari şi patru mici –  brodate de mâna
miresei, ţol din canură, compus din 3 foi, saci - 6 buc”.

Mirele aducea verighetele, o pereche de cerceii, precum ş i un
medalion, obiecte pe care le punea într-o farfurie. După aceea,
împreună cu mireasa le învârteau simultan, de trei ori cu mâna dreaptă.
Apoi mirele lua cerceii şi î i punea miresei la urechi, iar medalionul la
gât. Se puneau de asemenea şi verighetele la deget. Apoi se aşezau la
masă unde li se serveau următoarele feluri de mâncare: rasol, sărmăluţe
şi pilaf. Vinul, minunatele soiuri de Nicoreşti, era la discreţie. Logodna
se făcea fără muzică, iar petrecerea dura cam până pe la miezul nopţii.

Şi în comuna Ţepu foaia dotală se făcea tot în seara logodnei,
dar cu ceva mai puţini martori decât în satul Ionăşeşti. Participau
rudele şi câţiva prieteni ai celor din familiile implicate în eveniment.
Tratativele aveau loc între socrul mic şi socrul mare. În cazul în care
nu se prea înţelegeau, continuau totuşi discuţiile, mai interveneau şi
rudele şi treaba se aranja, „dacă era să fie”.

Tinerii puneau apoi fiecare mâna dreaptă pe farfurioara în care
se aflau cele trei bijuterii – darurile mirelui – adică verighetele, cerceii
şi medalionul ş i învârteau farfuria de trei ori. Mâinile lor trebuiau
aşezate neapărat „cruciş”. În acest moment începea să chiuie toată
adunarea, inclusiv soacra cea mică. Afară se trăgeau focuri de armă,
apoi, bineînţeles, se punea masa cu sarmale, friptură ş i plăcinte.

Vinul, adus ceva mai devreme de la chimniţa din câmp, era foarte
bun ş i în cantităţi îndestulătoare

Unii gospodari preferau logodna cu muzică, alţii fără muzică. În
trecut, adică până prin anii 1928-1935, cântau fluieraşii ş i cimpoierii
din localitate. Acestor instrumentişti li se mai alăturau şi câte unul
sau mai mulţi solişti vocali aflaţi chiar printre cei care participau la
eveniment, recunoscuţi şi mult apreciaţi de către comunităţile din care
făceau parte. Minunatele voci ale unora red uceau la tăcere
întreaga adunare.

În cazul în care aceştia lipseau din grupul respectiv, sau nu erau
prea convingători, cânta toată lumea, în cor, mai ales după ce calitatea
vinurilor consumate îşi făcea efectul. În aceste momente, sincronizarea
vocilor nu mai interesa pe nimeni.

Petrecerea se ţinea la socrul mic până la orele două, apoi socrul
mare îşi lua oamenii lui ş i plecau cu toţii la el acasă pentru a continua
distracţia. Acolo îi aştepta soacra mare, care nu participa de obicei la
logodnă. Ea rămânea acasă pentru a pregăti cele necesare continuării
chefului. Deşi toate aranjamentele de la logodnă se făceau numai între
adulţi, mirele trebuia să aducă şi doi vornici care îl încadrau tot timpul,
iar pe lângă ei mai veneau ş i alţi flăcăi. Se mai adunau de asemenea şi
câteva fete din partea miresei. (va urma)

Legenda foto:Covor de zestre cu motive antropomorfe - Hora.
Sf.sec.al XIX-lea -  localitatea Gohor,  deţinătoare - Anica Beldie.
Muzeul de Istorie, colecţia Eugen Holban, nr.de inventar 10218.
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Poetul nu scrie

Poetul nu scrie, el strânge
Din inimă câte-o silabă,
Nicicând cu furie sau grabă,
Doar lacrimi de sare şi sânge.

Îşi rupe cu dinţii din sine
Bucăţi de trecut care doare,
Cu suflet desculţ, în ninsoare,
Păşeşte prin urme puţine.

Cuvintele taie ca briciul,
Când carnea lui pocăită
Îşi uită absurda ispită,
Şi-i sunt şi balsamul, şi biciul.

Poeţii n-au raiul aproape,
Nici iadul nu-i poate seduce,
În veci condamnaţi la o cruce
Din care nu pot să mai scape.

În lumea mea

În lumea mea cu amintiri puţine,
Nu mai e loc de lacrimi şi tristeţi,
Nu mai e loc de ziduri sau pereţi
Şi nu mai e un loc nici pentru tine.

E plină viaţa mea şi mă gândesc
Că n-aş putea să scot nimic afară,
Eu zic să mai aştepţi până la vară
Şi poate-atunci în gând te-nghesuiesc.

Sau să mă prinzi când fac curat prin mine-
Atunci rămân mici locuri fără rost -
Şi-n amintirea dragostei ce-a fost,
Să te strecori în sânge şi-n retine.

În lumea mea ai fost şi n-ai mai stat,
Erai chiar lumea mea atunci, întreagă,
Atunci erai iubita mea cea dragă,
Acum eşti doar un chip îndepărtat.

În altă viaţă

În altă viaţă, noi am fost amanţi -
O ştiu prea bine, fără îndoială -
Iubirea noastră mult prea imorală
E ne-nţeleasă popilor savanţi.

Te ştiu prea bine, parcă te-am născut,
Am orice curb-a ta săpată-n minte,
În glasul tău parc-am pus eu cuvinte,
Durerea ta pe mine m-a durut.

În  palma ta, e viaţa mea săpată,
În ochii mei, privirea e a ta,
Şi, când o îndoială-ar exista,
În vina mea ai fi tu vinovată.

Îţi ştiu albeaţa pielii şi sărutul
Şi sânul tău micuţ pot să-l pictez,
Îţi ştiu întregu-ţi trup ca pe un crez,
Atâta de prezent îmi e trecutul.

Şi miră-se cu spaimă toţi netoţii
De vechea dragoste ce ne-a unit,
Eu ştiu că nu o viaţă ne-am iubit,
Indiferenţi la încercarea morţii.

De-o lună

De-o lună, mi se zbate ochiul stâng
Şi habar n-am ce poate să însemne -
Vreo chestie ciudată sau, pesemne,
Că mi se-arată în curând să plâng.

Şi mă gândeam că nu am investiţii,
Că n-am nici boli şi nici nu sunt avut,
Nu cred să-mi moară nici vreun cunoscut,
Deci cred că n-am să cred în superstiţii.

Dar dacă, totuşi, e adevărat
Şi chiar urmează să mă întristez?
Scenarii sado îmi imaginez,
Tresar prin somn şi mă frământ prin pat.

Îmi fac un inventar la cunoştinţe:
Părinţii au murit de mult, deci nu,
N-am alte rude, deci rămâi doar tu,
Un câine şi-un motan fără cerinţe.

Când  văd cum rătăcită mă priveşti,
Cu ochii goi, murind de plictiseală,
Acuma ştiu că ochiul nu mă-nşală -
Se zbate sigur că mă părăseşti.

Să nu mă căutaţi

Să nu mă mai căutaţi, prieteni, o vreme,
Voi fi prea beat să pot să vreau răspunde
Sau prea grăbit voi fi a mă ascunde
Să-mi rumeg tăinuitele probleme.

Lăsaţi-mă încet şi-o să-mi revin,
Doar singur am să pot să-nving durerea,
În mine, doar în mine stă puterea,
În mine şi-n prietenul meu vin.

Nu vreau nici sfaturi şi nici mângâieri,
Nu vreau să văd priviri condescendente,
Nu vreau soluţii, hapuri, tratamente
Şi nici vreo alifie de dureri.

Să nu vă văd că mă priviţi cu milă
Şi nici că şuşotiţi ca lângă mort,
Voi şti-n picioare crucea să mi-o port,
Nu vreau să vă provoc nici drag, nici silă.

Să mă-ntrebaţi după un timp cum mor,
Mă voi trezi să vă privesc în faţă
Şi-atunci, în cea din urmă dimineaţă,
O să renasc şi o să pot să zbor.

Să recapitulăm

Să recapitulăm ce-ai spus aseară:
Deci mă iubeşti, dar nu mă poţi vedea,
Ai fi preabună dacă n-ai fi rea
Şi mă doreşti, dar o să pari uşoară.

Îţi place cum păşesc, dar nu mereu,
Mă-mbrac frumos, dar parcă prea mult
sport,
Îţi place dulcele, dar nu vrei niciun tort,
Înjuri, dar crezi total în Dumnezeu.

Vorbesc frumos, dar parcă totuşi mult,
Îţi place să îţi spun că eşti frumoasă,
Că eşti cam slabă, dar te crezi cam grasă,
Şi aş putea să tac şi să te-ascult.

Iubeşti parfumul meu, dar e prea tare,
Am părul ondulat, dar mult prea lung,
Am bani destui, dar parcă nu ajung,
Şi râd frumos, dar prea cu supărare.

Că fac prostii, dar că tot eu le dreg,
Că eşti geloasă, dar te poţi abţine,
Că ieşi cu altul, dar mă placi pe mine,
Habar nu am ce să mai înţeleg.

SORIN POCLITARU
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Noaptea muzeelor
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 14-15 mai, fiind

„Noaptea Muzeelor”, toate muzeele au fost deschise: Centrul
Cultural Dunărea de Jos a intrat şi el pentru prima oară în
program, cu două expoziţii: „Drumul cânepii - Calea Vieţii, de la
tehnică la simbol” şi expoziţia de fotografie a lui Laurenţiu
Iordache. Intrarea a fost liberă şi a existat şi un traseu de
transport în comun cu plecare din jumătate în jumătate de oră
de la Ştiinţele Naturii (intrarea dinspre Trecere Bac) şi, respectiv,
Muzeul de Artă Vizuală (Grădina Publică), cu staţii la Muzeul
de Istorie (Strada Maior Iancu Fotea nr.2), respectiv, Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”. Următoarele expoziţii au putut fi
vizitate: la Complexul de Ştiinţele Naturii - „Migraţia în lumea
animală”, „Fasmidele - curiozităţi ale naturii”, „Diversitatea
mineralelor”, „Opreşte-te, clipă!” (expoziţia de fotografie a lui
Cornel Pufan), Acvariul, Observatorul astronomic cu expoziţiile:
„Descoperă singur Universul”, „O scurtă incursiune prin
Univers”. La Muzeul de Istorie - expoziţia „Situl Tirighina-
Bărboşi, restituiri arheologice”; la Muzeul „Casa Cuza Vodă”
(strada Al.I.Cuza nr.80) expoziţiile permanente: „Ambient
monden românesc - A doua jumătate a secolului al XIX-lea -
prima jumătate a secolului XX”; Numismatică, Medalistică,
Filatelie. Sâmbătă, la ora 18,00, a avut loc vernisajul expoziţiei
temporare Mihail Kogălniceanu - repere ale unui stil de viaţă,
în cadrul căreia actorii Teatrului Dramatic au avut un moment-
surpriză. La Muzeul „Casa Colecţiilor” (strada Eroilor nr.64) -
expoziţiile permanente: Ambient interior gălăţean - sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX; Restituiri
Maksay; Smaranda Brăescu - Regina aerului şi Expoziţia
temporară „De Paşti, în Galaţii de altădată”. La Muzeul de Artă
Vizuală, expoziţiile de bază, expoziţia „Valori patrimoniale” şi
expoziţia temporară „Diploma Camil Ressu”, cu lucrări ale
elevilor de la Liceul de Artă „D.Cuclin”. A fost proiectat şi
filmul „Yes Men Fix The World”, ce a marcat lansarea
proiectulu i cultural „Documentar  Britanic”/”Briti sh
Documentary”, în cadrul programului „New Work New
Audiences”, iniţiat şi derulat de British Council. La ora 22,00,
la Muzeul de Artă a avut loc şi un concert de jazz susţinut de
artiştii Teatrului Muzical „N.Leonard”. Pe această pagină dar
şi la pagina 37 câteva imagini de la aceste manifestări, dar şi de
la deschiderea Muzeului satului – Gospodăriei Tradiţionale de
la Gârboavele şi de la parada organizată de către Consiliul
Judeţului în Grădina Publică în ziua de 14  mai.
(foto:E.Ungureanu)
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Shakespeare prin prisma valorilor

şi mentalităţii japoneze. Aşa se explică
faptul că Ran prezintă şi dorinţa de
răzbunare a lui Kaede, cea responsabilă
pentru destrămarea familiei în final.

În timp ce Tronul însângerat şi Ran
sunt situate în Japonia feudală,
Ticăloşii dorm liniştiţi prezintă povestea
unui alt gen de răzbunare plasată pe
fondul perioadei de după cel de-al
Doilea Război Mondial, atunci când
Japonia renăştea din punct de vedere
economic, dar corupţia funcţionarilor
era nelimitată. Kurosawa a intenţionat,
mai presus de toate, ca prin acest film
să critice viaţa politică a acelei vremi,
însă este evident că nu a renunţat la
intertextualitate, preluând, de data
aceasta, elemente din tragedia prinţului
Hamlet. Influenţele din Hamlet sunt
subliniate subtil prin felul în care
personajul principal, Nishi, încearcă să
lupte împotriva celor care l-au împins
pe tatăl  său să se sinucidă.  Spre
deosebire de piesa shakespeariană,
filmul lui Kurosawa are o notă amară
datorită finalului care nu promite o
restaurare a ordinii, ci arată existenţa în
continuare a corupţiei corporaţiilor şi a
guvernului  care pune lucrurile în
mişcare din umbră.

Aceste adaptări ale operei lui
William Shakespeare au stârnit diferite
reacţii la nivel global, în funcţie de
preferinţele estetice ale publicului ţintă.
Dialogul, costumele şi gesturile sunt
departe de a viza reprezentarea fidelă a
originalului, dar felul în care Akira
Kurosawa s-a folosit în mod artistic de
toate aceste elemente a făcut ca
produsul finit, şi anume textul filmic, să
aibă multe în comun cu textul literar
shakespearian. Văzu te dintr-o
perspect ivă japoneză, tragedii le
dramaturgului englez îşi păstrează
aceeaşi fo rţă  morală ş i greutate
artistică.

Note:

1 Catania, Saviour (200 5) “The Haiku
Macb eth : Shakespearean Ant itheti cal
Minimalism in Kurosawa’s Kumonosu-jo” in
Sonia Massai (ed.), World-Wide Shakespeares:
Loca l Appr opriat ions i n Film and
Performance, Oxon, New York: Routledge,
pp. 149-156.
2 Prince, Stephen (199 1) The Warrio r ’s
Camera, New Jersey and Oxford: Princeton
University Press.

(continuarea de  la p.8)
Shakespeare...
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Geanina
Mihaela
Ioniţă

C. N. Al. Ioan Cuza

Celor care nu vorbesc

Ai învăţat că vorbele puţine nu spun multe
C-atunci când eşti singur
 nu e nimeni să te-asculte.
Dar vei găsi pe căi demult pierdute
Un univers ascuns de mii de zâne mute.
Călătorind prin nesfârşitul haos
Vei învăţa că tot ce-i durere pe pământ
În lumea lor e fericire, dragoste şi patos
Deşi nimic nu se exprimă prin cuvânt.
Un univers lipsit de cuvântarea toată?
Zâmbi-vei dinadins cu gura ta şireată.
O, dar ştii tu oare
C-acolo unde nu e cuvântare
Sunt ofilite viaţa, ştiinta, lumea toată?
Lăsând deoparte a ta mizantropie
Întoarce-te în lumea de hârtie
Unde şi legea, dragostea şi ura
Sunt toate un cuvânt şi toate-s una.
Deşi nu se găsesc oameni să le-asculte
Cuvintele spun întotdeauna multe
Şi fără ele viaţa,
zâmbetul şi lumea-ar fi pierdute.

L.T. Emil Racoviţă

Testament

Sunt toamna pierdută-n veri ce-au trecut,
O frunză pierită în recele-apus,
O urmă de ploaie, uscată de vânt,
Un vânt ce adie şi piere tăcut..

Sunt cerul ce plânge mereu tot mai trist,
Şi norul ce-ascunde un soare aprins,
Un pom fără frunze, uscat şi amar,
Şi poate chiar valul pierdut în alt val,

Sunt liniştea nopţii, ce uita-a vorbi,
O stea argintată, în vechi reverii,
O umbră plăpândă, şi un ultim pas,
Şi poate o vorbă, din tot ce-a rămas..

Sunt pasul din vară,lăsat în nisip,
Iubirea trecută, ce a revenit,
Sunt eu, amintirea, a tot ce a fost,
Şi poate dorinţă, de-a fi ce n-a fost..

Un vis ce încântă, o lume de vis,
Dorinţă ce arde cu dor necuprins.
Misterul ce-ţi spune că vrei să cunoşti,
Sau poate iubirea din tainice nopţi…

Sunt eu.. cel de azi.. visând la un ieri..
Când sângele meu.. iubea cu tăceri..
Cuvântul tăcut ce îţi dă fiori..
Când buzele mele…te duc printre  nori..

Umbra amăgită cu picur de vin..
Sunt eu.. mereu eu.. sub frunte senin..
Cu soare şi stele în genele mele..
Încă mai aştept..noi semne sub piele..
......
Sărutul meu este..grădina de flori.
Spinii lui lăsa..în buze fiori..
Atingerea mea..este crucea ta..
Căci mă răstignesc..când nu pot avea..

În pieptul meu creşte..rădăcină de vis..
În stele zâmbesc..în lună sunt trist..
În soare iubesc..în mare te cer..
Şi da..încă sunt..fărâmă de cer..

Un om între oameni..şi o jumătate..
O filă nescrisă..ce-o dai la o parte..
Sunt tot ce ştiu..şi învăţ a fi..
Testamentul meu este..umbra din zi..

Aştept şi-am să las..în urma mea..
Idei care luptă, cuvinte de nea..
Zâmbet ce plânge..din zâmbetul meu..
Şi pasul ce spune..ASTA SUNT EU..

C
A

R
TE

A
 V

IE Verde-ţi ochiul

Ai norii ochilor ierboşi de parcă,
Sărind sămânţa-n ei, udaţi de rouă,
Se-ascund seduse firele de iarbă…
Ce-nspăimântate roagă să mai plouă.

Să le mai uzi,…să le mai laşi o vară
La umbra pleoapelor fierbinţi,sărate,
S-ascunzi în ele streaşina uscată
Şi să n-o laşi să sece înc-o dată.

Fierbinţi te roagă toţi salcâmii parcă,
De înflorit ce-n astă zi stau gata,
Să le mai uzi, ce-n inimi azi le pleacă,
Mireasma lor de iederă spălată.

Cumplit, de vezi, te roagă, lumina-n ochi de iarbă,
Şezută-n mâini căci vlaga-şi pierde-ntr-o clipită,
Să-ţi scufunzi obrajii în săruri cristaline,
Iar coama lor uscată, spre cer să se închine.

Să nu le laşi să moară, căci ochii ai să-ţi pierzi,
Din verdele văratic nimic n-are să răsară,
Iar inima-privire regretă-n şezătoare,
Pe scaun cum s-aşterne în ţipete de jale.

Ş-aşa cerşind în ochii tăi o zoaie
Usucă şi castanii picul tău de lacrimi,
Însă iarba fină sub zidul pleoapei tale,
Cuminte se făleşte cu-n iz de felinare.

Claudia
Alice
Radu

CARTEA VIE

M ă d ă l i n a
R o x a n a
Ionaşcu

G.Ş.C. Conachi Pechea

Ion Vlasiu - Eminescu
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

(detaliu)
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Laurenţiu Pascal

Peisaj odihnit
(cercul lui Zimbru)

În aşteptarea cercului
bătrânii stau în boxa martorilor
mestecând ploaia
el îşi numărase punctele
crescător, descrescător, pare, albe
până în cusătura camerei
îşi prelinse degetul
dreapta stânga
stânga dreapta
şi aşa s-a rupt şi atâta odihnă
aici unde se mestecă ploaia
bătrânii se ridică în picioare.
Verdict: la stânga
unde am răstignit şi vântul.

Poem fără chip

Printre mirosuri împletite cu fugă
număra pantofii cei noi
mângâind un câine
număra cu ochii abrupţi
număra fiecare privire şi uneori zeii
cu teamă
 că noaptea să nu numere coaste

cinci stau, stau întinse
la capăt să cadă mila
acolo e trotuar, e dor de pâine
e suflet

dans ascuns printre poeţi

între două gânduri
e mereu sens unic,
acolo...
vine o vreme
când doreşti să moară toţi,
toţi cei ca tine,
să nu îţi fie putredă scena
şi apoi...
să păşeşti în grădină
să mănânci fruct după fruct
dintr-un pom interzis.

Suflu sub prima dorinţă

când sunt acolo...
precum o adiere
în preajma lumânării
lăsaţi simţurile să vină la mine,
de va fi noapte
să fie noapte cu ochii închişi
mai sunt,
mai sunt şi caut
cu talpa cicatrizată
de la stinsul ţigării
caut, caut, caut...
prin liniştea primei zi.

cadru de respiraţie acută

de la o vreme
la intrare... gândurile se descalţă,
având crivăţul în glezne,
până în vârful degetelor păşesc;
pe unde au colindat...nu ştiu...
nu am învăţat cititul în pantof,
totuşi... când şoşotesc,
obsedant mai cade unul
pe o pată de hârtie

Vals

când timpul e legat nocturn
prelungă respiraţie se întinde
cât o aripă maternă
dintr-o noapte în zi se întinde
 nu ştiu de ce, nu ştiu cum
mă clatin şi mă clatin
din ochiul drept în ochiul stâng
cât o ploaie cu zâmbete

aşa îmbrac din umărul tău gol
două - trei guri de viaţă
să păşesc.

Câmpul cu mâini îmbrăţişate

Trage plugul peste simţuri
grav mai grav încă o dată
de acolo până aici, de aici
până acolo
nu-mi refuza încă o taină

fără puncte cardinale
peste simţuri trage plugul
mai smuls, mai decoltat în gânduri
cât o vară, o zi, un timp

ca să mă desfac în floare
de acolo scapă o ploaie  rumenită
peste părţile deodată,
peste oasele deschise
într-o dungă matinală.

Conţinut de simţire

noaptea de gândire
mă muşcă de palmă
sângerând
stropi de lumină
care rup neuronii
atunci
ochii iubitei
au stârnit poezia
şi mâna ce a scris.
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The winner takes nothing...

1. Contează dacă e pictură sau altă
artă?

Artele în general, arta vizuală în special,
pictura în ceea ce mă priveşte, având un limbaj
universal, fără a necesita traducerea ei nici
lingvistică, nici explicativă, nu pot conta decât
în sens pozitiv asupra cursului vieţii, fiind modul
cel mai paşnic de comunicare între diversele
culturi ale omenirii. Artiştii nu au făcut rău
niciodată nimănui, dimpotrivă, prin creaţiile lor
au încercat să aducă un plus de bunătate, de
frumuseţe, de spiritualitate în viaţa cetăţii.
Important, însă, este ca demersul artistic să fie
însoţit de un înalt nivel de profesionalism, să
reprezinte cât mai bine tradiţia şi valorile culturii
căreia îi aparţii, să poţi deveni la un moment dat
un bun „ambasador” al poporului tău.

2. De ce faceţi artă?
Pictura este modul esenţial al existenţei mele. Justificarea

eu-lui meu. Pictez cum respir, nu exagerez cu nimic. Orientarea
către artă o datorez profesorului meu, pictorul Nicolae Spirescu
în a cărui atelier am deschis ochii asupra primelor lucrări de
pictură, care m-au fascinat pe loc şi când am conştientizat asupra
drumului ce aveam de urmat şi când s-a născut în mine dorinţa
de a deveni artist, de a ajunge „cel puţin” un Van Gogh. Ulterior
pretenţiile s-au mai diluat. Cred foarte mult în ceea ce fac şi
asta îmi dă curaj să merg mai departe.

3. Unde sunteţi când pictaţi, vă puteţi localiza?
Când pictez mă pot imagina atît ca loc, dar şi ca timp, în

mod diferit, în funcţie de subiectul lucrării, de temă, de mesaj.
Pornesc întotdeauna de la realitate, fie ea imediată sau
depozitată într-un sertăraş al memoriei, de la crochiurile cu
încărcătura lor emoţională la amintirile unor imagini pe care
timpul nu le-a putut şterge. În ultima vreme am participat la
multe tabere chiar internaţionale, experienţe de fiecare dată
irepetabile şi de mare impact a evoluţiei artistice, unde „şedinţele
de peisaj” m-au întors la dragostea dintâi: fascinaţia naturii,
notaţiile spontane din teren materializându-se în lucrările mai
elaborate de mai târziu în atelier.

4. Cum e în momentele când nu pictaţi ?
Fac parte din acei artişti care au un adevărat cult pentru

atelier. Pentru mine atelierul, fie că a fost în centrul Galaţiului
la km 0, fie că e de câţiva ani la Vânători, a constituit elementul
primordial în toată întreprinderea şi demersul pe care mi le-am
asumat. Cred că şi atunci când nu pictezi, prezenţa în atelier nu
poate fi decât benefică dacă nu chiar obligatorie pentru
viitoarele lucrări. Fiind un artist liber profesionist se înţelege
că merg zilnic la atelier şi nu oricum. O zi în care nu-mi beau
cafeaua la ora 7 în atelier, ziua aceea e pierdută, numai că asta
se întâmplă foarte rar.

Pictura ca justificare a eu-lui

Interviu cu pictorul Sterică Bădălan, membru titular al Uniunii
Artiştilor Plastici din Romania.

5. Se întâmplă des să nu puteţi picta?
Se întâmplă să treacă şi zile fără să

pictez, sunt zilele în care îmi pun în
ordine lucrurile, dar şi gânduri le,
proiectele, când pur şi simplu îmi privesc
lucrările, când mă uit într-un album, într-
un catalog de expoziţie, important e că
sunt „acolo”. În zilele în care nu ajung
la atelier sunt bolnav. Lucrul cel mai rău
care mi s-ar întâmpla ar fi să nu mai pot
ajunge la atelier, dar sper să nu se
întâmple niciodată.
6. V-a fost uşor să veniţi în lume şi să
vă arătaţi lucrările? Cum aţi ajuns să
deveniţi cunoscut?

Confruntarea cu  publ icul este
foarte importantă în a te afirma. Sigur că
nu toţi care îţi văd lucrările au o educaţie

în estetică sau istoria artei, dar în fond pictăm pentru oameni şi
nu doar pentru saloanele oficiale selectate de specialişti. Pentru
mine contează  şi părerea omului simplu ca şi părerea
specialistului. Am început să expun imediat după terminarea
liceului de artă cu o frecvenţă aproape anuală fie la Librăria
Centrală, la Spitalul Judeţean, la Teatrul Muzical, etc. la
începuturi, fie la Galeriile UAP din Galaţi şi din ţară, chiar şi din
Italia mai târziu, având un contract permanent cu consumatorul
mai mult sau mai puţin de artă. În Uniunea Artiştilor Plastici am
intrat mai târziu, dar la momentul acela eram deja cunoscut,
eram deja un „nume”. Participările la diverse Saloane Naţionale
sunt foarte importante atât ca instruire, ca palmares, ca o
confirmare a valorii la care ai ajuns (nominalizarea sau un premiu
e un binevenit stimulent) dar şi confruntarea cu un alt public
decât cel pe care deja l-ai câştigat. Pe de altă parte sunt un
pictor care chiar trăieşte din pictură. Ce satisfacţie mai mare
decât compensaţia materială a muncii tale de creaţie, nefiind o
clipă stresat de comenzi, de tematică, de dogme sau mai ştiu
eu ce.

7. Aţi putea descrie trăirea artistică, atunci când
simţiţi arta ce va să se nască?

Nu afirm că pentru a picta îmi trebuie o stare anume. Este
o necesitate, o lege aşa cum, probabil se întâmplă şi în alte
domenii ale artei. Aş descrie trăire artistică întreaga desfăşurare
a travaliului de la prima schiţare la ultimă pensulă care înseamnă
semnătura şi care poate dura de la câteva ore la câteva luni.
Este poate singurul lucru pe care nu-l pot programa: durata de
execuţie a unei lucrări.

8. În momentele de „luciditate”, din afara „trăirii”,
preferaţi conştientul sau „extaticul”?

În afara orelor de atelier care se prelungesc cu vernisajele
de la Muzeul de Artă sau de la Galerii sunt un om cât se poate
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de normal, chit că nu prea mă cunosc vecinii de scară, deşi
locuiesc în acelaşi bloc de peste 30 de ani (noaptea vin, noaptea
plec) am o soţie care m-a înţeles întotdeauna, doi copii care
sunt tot artişti plastici dar care fac cu totul altceva decât mine,
am prieteni cu care mă întâlnesc, cu care discut până la urmă
tot despre artă.

9. E destulă vreodată „trăirea”?
Dacă prin „trăire” traduc prezenţa la atelier, aceasta nu-i

destulă niciodată. Sunt un om cât se poate de disciplinat, sunt
un om care îmi programez cât se poate de strict timpul. Pentru
că dincolo de lucrul în atelier pentru a fi prezent în cât mai
multe galerii, saloane, tabere de creaţie, fără o organizare pe
zile, ore nu se pot îndeplini nici acea „trăire” nici rezultatele
acelei „trăiri”.

10. Ceea ce se poate considera la un moment dat trăire
maximă aduce după sine, de la sine, un lucru de
artă maximă?

Pentru mine este cât se poate de clar, experienţa mi-o
evidenţiază, cu cât ai o disciplină de atelier, cu cât dai totul din
tine, printr-o îmbinare fericită a inspiraţiei cu lucrul efectiv, cu
atât vei obţine acele lucrări care să dea maximă satisfacţie.

11. E posibilă creaţia numai sub auspiciul inspiraţiei,
lăsând la o parte exerciţiul?

Nu poţi realiza nimic bazându-te pe inspiraţie fără o mare
transpiraţie. Sigur că inspiraţia are rolul ei, dar nu fac parte din
cei care stau cu mâinile încrucişate ani întregi în aşteptarea
nobilei inspiraţii. Eu doar aşa am reuşit.

A consemnat Nicoleta Onofrei

Noapte…

Firea toată era cuprinsă de o solemnă
încremenire. Bolta cerului, strălucind ca un cristal

trandafiriu, răsfiră arcurile de raze până departe
în hăţişul argintat. Apus. Şi iarnă. Foc. Şi frig.

Culoare. Şi zăpadă. Numai această dualitate şi
caleidoscopul misterios al naturii era pe deplin

aşternut sufletului efemer al unui muritor.
Pădurea toată era cuprinsă de o negură

reverenţioasă, pudrată cu o pulbere de zăpadă,
fină, ca pulberea de diamante, furând puţin din

lumina decadent a unui soare apunând,
împrăştiindu-i viaţa în jur prin acel alb orbitor pe
care doar iarna îl conferă pădurii virgine.Câţiva
fulgi stingheri coborau din norii oţeliţi ce aveau

curajul să se opună focului boltei, palizi şi
temători, plutind deasupra pământului umed

înainte de a îndrăzni să se aşeze. Lumina
începuse deja să scadă, căldura ei înghiţită de
răcoarea nemişcată a iernii. Pânza înfocată a

cerului păru să se despice, amestecându-se cu
negura, fuzionând ca şi culorile în apă sub invazia

nopţii. Cerul sticlos sclipi cu nuanţe de ametist,
căţărătorul ochi acvamarin al lunii frângând

lumina în colţuri ascuţite şi nori negri, ca muchiile
unui diamant. Iar în lumina straniu de blândă,

aproape vaporoasă, fantasmagorică în jocul dintre
lună şi umbre, picurii de ninsoare, purtaţi în derivă

de vântul înteţit, străluceau argintaţi ca fire de
praf agitate. Străluceau ca stropii de rouă din

pânza sidefie a unui păianjen. Şi întreaga pădure,
adâncă, întunecată, pulsa de o căldură

neînţeleasă, mistică, ca a unei priviri blânde sau a
unui sfat înţelept, acea căldură inexplicabilă pe
care o au lucrurile străvechi. Căldură de lemn.

Căldură de frunze. Căldură de viaţă.
Venus, o văpaie de foc mocnit, îşi luă în primire

dreptul ca primul astru strălucitor al cerului golaş
de iarnă. Privirea ei drăgostoasă şi ascunsă,

asemenea zeiţei, mângâie noaptea ca un oftat
uşor. Parcă încurajată, începu să se ivească şi

spuza de constelaţii pe cerul nocturn. Dar norii
grei se înteţiseră, obturând privirea. Mai bine aşa.

Iarna e anotimpul păcii, al meditaţiei. Solitare,
Luna şi Venus, ambele calde, ambele reci,

vegheau din capete opuse ale boltei, din înălţimile
reci şi nemişcate în nefiinţă, pădurea, muntele,
pământul, restul realităţii efemere în veşnicie,

nemuritoare în mortalitatea ei.

Melanie
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DICŢIONAR - Artişti plastici gălăţeni (51)

Explozie lirică

Morphochroma
GROSU-IACOB, Anca-Rodica  - sculptor. S-a

născut la 28 februarie 1968, în Galaţi. Fiică a
sculptorului Marcel Grosu. A absolvit Academia de
Arte din Bucureş ti,  secţ ia scu lptură , clasa
profesorilor Grigorie Minea şi Aurel Vlad, promoţia
1997. Este membră a U.A.P.R., secţia sculptură, din
1997. Expoziţii personale: 2004, Desene şi icoane,
Galeria de Artă A. M. Press, Bucureşti. Participări la
expoziţii de grup: 1992, „Avangarda”, Sala Dalles,
Bucureşti; 1993, 1994, 1995, „Student Fest”,

Timişoara; 1996, Expoziţie aniversară a Academiei de Arte, Teatrul Naţional,
Bucureşti; Bursă de studii şi documentare în Italia - Expoziţie la Institutul de
Cultură şi Cercetări Umanistice, Veneţia; 1997, Galeria Galla, Bucureşti; Muzeul
Literaturii Române, Bucureşti; 1999, Târgul Internaţional de Arte Vizuale (TIAV),
Palatul Co troceni, Bucureşti; Monumentul
Eroilor Revoluţiei - Danubiana, Bucureşti;
2001, „Artele focului”, Teatrul  Naţional,
Bucureş ti ; 2002, Salonul  de sculptu ră
mică, Galeriile Orizont, Bucureş ti ; 2006,
Expoziţie de sculptură, Galeria Artis, Teatrul
Naţional, Bucureşti; Expoziţie de sculptură,
Sala Patriarhiei, Bucureşt i; Salonul
Naţional de Artă, Palatul Parlamentului,
Bucureşti; Salonul de sculptură mică, Teatrul
Naţional, Bucureşti; 2009, „Conexiune”, Sala
de Conferinţe a Proto ieriei  Călăraş i.
Participări la Tabere de creaţie: 2004, Roşiorii de
Vede, judeţul Teleorman; 2006,
Dervent , judeţul Constanţa. Are lucrări în
colecţii private din România, Elveţia, Italia,
Angl ia, Austria, Grecia, Israel, Franţa,
Olanda, Suedia, Germania, Norvegia,
B e l g i a ,
S.U.A. şi Canada.

S c u l p t o r i ţ ă sensibilă, manifestând
înţelegere pentru particularităţile fiecărui
material folosit, Anca Iacob este preocupată de
transpunerea în lemn, piat ră,  marmură  sau
bronz a unor teme cu caracter laic, dar şi de
natură religioasă. „Icoanele” sale, lucrate în lemn, cu intervenţii cromatice bine
articulate, sunt realizate în spiritul artei bizantine şi a iconografiei medievale
româneşti, aducând în prim-plan imagini ale protopărinţilor lumii, Adam şi Eva,
figuri de sfinţi sau diferite scene biblice. Adesea adaugă şi ferecături metalice,
frumos lucrate, care le dă un aer de nobleţe şi le sporeşte expresivitatea. Uneori,
artista, preluând motive din icoanele transilvănene pe sticlă sau incizate pe
troiţele maramureşene, le obiectivează sculptural într-o factură postmodernă,
aşa cum se întâmplă, de pildă, în lucrarea monumentală din lemn colorat ce-l
înfăţişează pe Sf. Gheorghe ucigând balaurul (foto). Şi în sculptura cu tematică
laică, Anca Grosu-Iacob recurge la stilizarea formelor şi volumelor într-o viziune
unitară, creează imagini-metafore ce invită la meditaţie. Adesea procedează la
amputarea unor părţi ale corpului personajelor. Dialogul lucrărilor sale cu spaţiul
se încheagă firesc, este tonifiant, conferindu-i acestuia personalitate şi
asigurându-i o atmosferă de vibraţie poetică şi elevaţie spirituală.

Bibl.: Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura Art
XXI, Iaşi, 2009; Corneliu Stoica, Dicţionar al artiştilor plastici gălăţeni, Editura
Terra, Focşani, 2007; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase
din Moldova, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.

Corneliu Stoica

Maestrul
sonorităţilor
coloristice

Maestru l Ion Sălişteanu a onorat
Galaţiul şi pe iubitorii frumosului de aici,
pentru a nu ştiu câta oară, la începutul lui
decembrie 2010, cu  o  nouă  expoziţ ie
personală, deschisă în sălile Muzeului de Artă
Vizuală. Ea a putut fi vizionată şi în tot cursul
lunii ianuarie a acestui an. Nu am scris atunci
fiindcă am considerat că pentru pictura marelui
sluji to r contemporan al penelu lu i, nu
conjunctura contează. Opera sa este o
permanenţă şi un reper artistic românesc
despre care se poate scrie oricând.

Aflat faţă în faţă cu tablourile lui Ion
Sălişteanu, trăieşti la un înalt diapazon
sentimentul frumosului, simţi că participi cu
toate simţurile treze la un spectacol neobişnuit
al culorii. Al culorii emanaţie a unui suflet
extrem de sensibil, al culorii sinonime cu
poezia. Fiindcă ce sunt lucrările acestui pictor
dacă nu adevărate poeme încărcate de
metafore şi simboluri, de conotaţii terestre şi
cosmice, de ritmuri şi rime coloristice
materializate în semne şi caligrame plastice al
căror sunet are identitatea zămislitorului lor.

Discu rsu l lui Ion Sălişteanu  este
abstract, dar la o lectură atentă constaţi că
fiecare tablou al său are la origini un sâmbure
din fructul concretului. A concretului pe care,
aşa cum bine remarca Ion Frunzetti, artistul
„îl proiectează abstract, în forme convenient
simetrice şi evocator ritmate, fără să-l
despoaie de parfumuri şi sevă, ci doar
conferindu-i demnităţi în plus”. „Necuprinsul
nu trebuie căutat departe, spune la rândul
său artistul. Tot ce merită descoperit, purtăm
în noi”. Aşadar, descoperind în sine acele
frumuseţi, Ion Sălişteanu a descoperit de fapt
un univers pe care a ţinut să-l facă ştiut
semenilor prin imaginile vizuale cu care şi-a
populat tablourile. Sunt imagini fascinante,
rezultat nu numai al sensibilităţii şi gândirii
unui colorist şi poet înnăscut, ci şi al unui
desăvârşit arhitect şi muzician, al unui Om cu
o solidă cultură, cunoscător profund al
civilizaţiilor care s-au perindat de-a lungul
veacurilor.

Ne-am întâlnit pe simeze cu lucrări din
ciclurile „Geode”, „Planete necunoscute” şi
„Spaţiul îngerilor”. Ion Sălişteanu aşa îşi
concepe tablourile, pe cicluri, glosând fără
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să cadă în monotonie. Fiecare nouă lucrare este o extensie a
motivului de la care iniţial a pornit, o adâncire poetică şi
filozofică a substanţei acestuia, un adaos de alte şi alte
înţelesuri. „Geodele” sunt reprezentări de structuri minerale,
„Planetele necunoscute” iau forma unor ovoizi configuraţi grafic
într-un spaţiu abstract, în interiorul cărora pulsează în ritmuri
dinamice o lume enigmatică de semne. Se aude parcă muzica
cosmosului, se simte atmosfera misterioasă a spaţiilor siderale,
totul obiectivat în culori cu ample rezonanţe poetice. „Spaţiul
îngerilor” este un teritoriu al purităţii şi ordinii divine.

La Ion Sălişteanu, mişcarea gestuală a pensulei descrie
trasee imprevizibile, uneori ample, avântate pe verticală aidoma
unor limbi de flacără, alteori închegând imagini văzute parcă la
microscop sau fixate în conturul unor forme geometrice.
Culoarea este aşternută în tonuri când intense, strălucitoare,

aproape violente,
când liniştite, calme,
alcătuind armonii
discrete, de un
rafinament dobândit
numai în urma unui
îndelungat parcurs
al profesiei. Sunt
nuanţe care aproape
că nici nu poţi să-ţi
dai seama cum
pictorul le-a obţinut.
Înto tdeauna însă
uimeşte sonorităţile
la care ajunge,
preţiozităţile de
pastă . Există  o
nobleţe cromatică în
pânzele lu i Ion
Săliş teanu, o
arhitectură ingenioasă a ansamblurilor, un anumit mod de a
răspândi materia picturală, o ştiinţă a compoziţiei, o scriitură
personală, încât tablourile sale devin recognoscibile de la primul
impact. Cum însuşi sublinia cândva artistul, pictura sa „poartă
spre semeni un crez şi o experienţă umană proprie, fără putinţă
de disimulare”. Şi ca să-l cităm în continuare, putem spune că
această pictură aparţine trecutului în măsura în care artistul „a
înţeles, a reţinut şi făcut inteligibile sensurile durabile ale
valorilor naţionale”, aparţine prezentului „prin semnificaţia la
care se poate ridica în raport cu nevoile artistice ale societăţii
noastre, prin stropul de adevăr afirmat în operă despre oameni
şi viaţă”, şi aparţine viitorului „în măsura în care reuşeşte să se
adauge valoric şi problematic în spaţiul dintre marile evenimente
culturale spre care tindem”.

Corneliu Stoica
Luminiş

Ţărmul alb

Libera scriitură
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Răsărit (tapiserie)

Castelul zburator, acvatinta, 620x760 mm

fantezie româneascã

Dintre toate provinciile româneşti stăpânite de cele trei
imperii vecine, Basarabia a suferit cel mai mult în lunga noapte
de înstrăinare, care a influenţat negativ creaţia literară.

În această provincie supusă unor dramatice acţiuni de
deznaţionalizare, basarabeanul era obligat să trăiască într-un
imperiu în care popoarele se deosebeau prin tradiţie şi limbă.
Cultura românească nu mai era accesibilă, iar cea rusească
era greu de primit din cauza necunoaşterii limbii oficiale ruse,
dar şi datorită puţinelor aşezăminte culturale naţionale şi chiar
ruseşti. Politica ţaristă definită prin lozinca „Un ţar, un popor,
o limbă” avea drept ţel rusificarea popoarelor subjugate.
Porunca ţaristă de a scoate din biserică
limba română s-a extins ulterior şi asupra
şcolilor, mergând până la a interzicea şi
conversaţia dintre elevi în limba maternă.

Cu toate acestea, acei scriitori
basarabeni care au reuşit să treacă Prutul
şi-au dat talentul pentru cultura neamului
românesc, precum B. P. Haşdeu, şi au
introdus o notă specifică basarabeană
sub influenţa literaturii ruseşti, precum
Constantin Stamati şi Alexandru Donici.

Încercările de a tipografia un ziar în
limba română au fost infructuoase, cum
a fost cazul lui Achim Popov, care în 1848
a solicitat o autorizaţie (neaprobată)
pentru apariţia ziarului Românul. În 1863,
o altă tentativă iniţiată de Gh. Gore a avut
aceeaşi soartă.

Dorinţa de a ci ti literatu ră
românească era totuşi foarte puternică,
mai ales la nivelul intelectualilor. Pavel Gore mărturiseşte cum
se procurau aceste cărţi: Cărţile se comandau la Odesa şi
erau cumpărate la Bucureşti după care erau expediate prin
Paris.

În această atmosferă neprielnică s-a desfăşurat literatura
românească din Basarabia în perioada anilor 1850-1905.

În Basarabia, sub regim ţarist, au fost totuşi încercări de
literatură română care pentru istoria literaturii române merită a
fi cunoscu te. Această cultură  română din Basarabia,
ameninţată să dispară sub presiunea altei culturi care dispunea
de toate mijloacele unei culturi moderne imperialiste, a
constituit un sâmbure al renaşterii naţionale.

Încercarea de a descoperi aceşti scriitori basarabeni mai
puţin cunoscuţi în diferite istorii ale literaturii româneşti a
constituit motivul acestui studiu.

Istoria literaturii române oferă suficiente informaţii despre
scriitorii de origine basarabeană precum Alexandru Donici,
Alecu Russo, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stere şi
Alexei Mateevici. Din acest motiv, ne vom concentra atenţia
asupra altor 12 scriitori basarabeni din perioada anilor 1850-
1918, mai puţin cunoscuţi.

O importantă sursă de informaţii, dar care constituie în
acelaşi timp şi un ghid selectiv al cunoaşterii acestor scriitori,
este lucrarea Scriitori Basarabeni scrisă de Petre V. Haneş,
apărută la Bucureşti în anul 1942.

I. Teodor Vârnav era basarabean după mamă, din ţinutul
Sorocii, unde avea şi casa părintească. Mama scriitorului,
Mărioara, fiica pitarului Chiruş din Soroca, s-a măritat cu Costachi
Vârnav din satul Floreşti, ţinutul Tecuciului. Teodor se naşte la
1801 şi învaţă „buchile moldoveneşti” de la preotul din sat.
Continuă studiile la o şcoală grecească din Bucureşti şi Sibiu.
După anul 1818 îl găsim definitiv în Basarabia, unde activează la
judecătoria din Hotin. Se stabileşte cu gospodăria în satul
Burlăneşti, fiind însurat cu fiica paharnicului Chiţăscu.1

Teodor Vârnav este autoru l unei interesante căr ţi
autobiografice scrisă în anul 1845 şi intitulată Istoria vieţii mele.

Autobiografia rămâne mult  timp
necunoscută . Apare la Bucureşti  cu
ajutorul lui Artur Gorovei în anul 1908, la
Ed. Minerva.2

Cartea este un izvor de informaţii
deosebit de interesante privind viaţa
boierilor moldoveni din prima jumătate a
secolului al XIX-lea, pentru că este scrisă
cu multă sinceritate chiar şi atunci când
vorbeşte de lucruri intime. „Safta ţiganca,
povesteşte el, era cel mai iubit obiect al
meu în casa Ciurii, şi pe dânsa o ascultam
ori şi ce mă povăţuia a face, adică a fura
ouă din poieţi, oţet din balerci, bani de
prin buzunarile rudeniilor ce veneau la
Ciurea şi altele…”.3

Povestitor simplu şi realist, în graiul
lui format din elemente vii ale limbii
populare, presărată cu elemente străine ale
limbii stăpânitoare, el evocă cu mult umor

şi duioşie anii copilăriei şi tinereţii sale, hoinărind prin ţinuturile
Ţării de Jos şi nordul Basarabiei.

Din această lucrare aflăm multe date preţioase privind
familiile vechi de boieri basarabeni, cu viaţa lor rustică, dar şi
detalii privind trecerea armatelor ruseşti prin Basarabia în anul
1828, care trebuiau hrănite din bogăţiile acestui teritoriu.

Teodor Vârnav, sărac la început, se îmbogăţeşte prin muncă
cinstită, perseverenţă şi chibzuială la cheltuieli. Amintirile din
perioada anilor 1860, din vechea generaţie a basarabenilor,
pomenesc despre acest mare filoromân care era Toader Vârnav,
ca un mare amator de teatru românesc care se juca în Basarabia.
Fiind entuziasmat de jocul actorilor români, arunca cu pungi de
bani pe scenă, câte una pentru fiecare actor.4

După cum afirmă Artur Gorovei, acesta ar fi scris şi poezii
satirice la adresa persoanelor din înalta societate, dar care nu au
fost niciodată publicate.

Note:

1 Monografie îngrijită de Ştefan Ciobanu sub titlul:
Basarabia, Ion Negrescu, Figuri culturale din trecutul Basarabiei,

Ed. Universul, Chişinău, 1993, pag. 262.
2 Petre V.Haneş , Scriitori Basarabeni, Ed. Casei Şcoalelor, Bucureşti,

1942, pag. 5.
3 Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânire

rusă, Chişinău, Ed. Enciclopedică Gheorghe Asachi, 1992, pag.155.
4 Ibidem, pag. 154.

Scriitorii din Basarabia uitaţi de Istoria
Literaturii Române (1840-1918)

V.Gonceariuc - Deşertul tătarilor
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45 „Sunt sigur, dacă maestrul ar fi trăit, - se spune într-un material
descoperit pe net  despre Panfil Şeicaru - ar fi fost de acord să dedic
aceste pagini lui N.Şt. Govora, fiind cel mai apropiat şi valoros
colaborator al lui din exil, pe care- l pomeneşte cu numele de Beldie”.
Într-adevăr, cercetând la Biblioteca „V. A. Urechia”, n-am găsit nimic
pe acest nume de Govora, în schimb, în volumul lui Vasile Ghica „Se
nasc şi la Tecuci oameni” îl întâlnim pe N.Şt. Beldie, redactor la
revista „Curier Ieşean”, autorul volumului „Cântece din Maramureş”,
Iaşi, 1939. Deci, acest volum, „Cântece din Maramureş” î l întâlnim
şi la N.Şt. Govora.  Tot el mai semnează cu pseudonimul Nelu
Zeletin. Decedează în 1999, fiind înmormântat la Galbeni.

Poetul şi prozatorul N.S. Govora (pseudonim al lui Nicolae
Ştefănescu) s-a născut la 3 ianuarie 1912, în comuna Gohor, judeţul
Galaţi. (după unii, în realitate este din Galbeni, sat ce se vede cu
ochii liberi din Gohor. S-ar putea ca unul din aceste sate să fie de
baştină iar în altul să fi locuit. A absolvit Liceul Militar din Iaş i şi
Şcoala Militară de Infanterie din Bucureşti, făcând apoi carieră ca
ofiţer, mai întâi la Iaşi, unde va urma şi cursurile Facultăţii de Drept.
Colaborează la „Curier ieşean”, „Însemnări ieşene”, „Cetatea
Moldovei” şi la „Jurnalul literar” al lui G. Călinescu. Debutează
editorial în 1936, cu un volum de versuri, Licurici, urmat în 1939 de
un altul, Cântece din Maramureş, şi de o culegere de nuvele, Cocorii
de atunci (1943). În calitate de căpitan, a făcut războiul pe frontul
din est, ca şi pe cel din Vest, alături de armata germană. Imediat după
terminarea războiului, rămâne în Occident”.

În exil desfăşoară o activitate publicistică şi literară foarte
consistentă. La Paris, în 1949, fondează revista „Chemarea”. În
1952 se stabileş te la Madrid ş i este, alături de Traian Popescu,
redactor la revista „Carpaţii” a lui Aron Cotruş. Colaborează cu
versuri şi proză la mai multe reviste ale exilului, mai ales la „Înşir’te
mărgărite”, „Carpaţii” ş i „Almanahul pribegilor români”, fiind inclus
într-o Mică  antologie a poeziei româneşti în exil (1959).

„În prefaţa la volumul Poeme fără ţară, Aron Cotruş, prin
condeiul său de poet binecuvântat, i-a săpat în stâncile Patriei, pietre
de sub cer ale Carpaţilor, izbânzile vieţii sale, după cum urmează:
Nicolae Ştefănescu-Govora, căpitan activ în armata care a făcut să
răsune de cântece româneşti stepele şi să le albească cu oase, este
fiu al Moldovei, care ni l-a dăruit pe Mihai Eminescu, voevodul
întru duh al neamului nostru obidit şi înşelat, jefuit şi vândut de toţi
aduşii de vânturi. Poezia lui Ştefănescu-Govora ne aduce ţara, cu
toate suferinţele şi virtuţile ei. Talentatul artist Eugen Drăguţescu
i-a executat portretul, care va însoţi grupajul de poezie din
nr.următor...

„Cel ce va analiza într’o zi opera lui N. Govora, va putea
constata ceva uimitor: fără să se considere poet a scris poezii de care
ar fi mândru cel mai ales poet sau romane cum numai cei din primele
fotolii de orchestră ale artei sunt în stare să realizeze...” spunea
Aron Cotruş , într-un material al său.

Romanul “Undeva pe Nistru, Tamara Cornaiev” rămâne cu
paginile sale de pace, de război şi de iubire, în dublul Panteon al
literaturii şi istoriei române, povestind veacurilor unele din epopeile
robitei ţări, Basarabia.

Chiar din capitol I, Mihai Livadă călătoreşte la Iaş i unde
locotenentului Dafin i s’a intentat un proces din cauză că l-a invinuit
pe locotenent-colonelul Marotin de hoţie. Deşi venit cu treburi
importante, el îl apăra pe locotenentul Dafin, totuşi mai găseş te
timp să arunce câteva priviri spre Iaşul cel de altădată: “La Iaşi
sosise la ora trei şi când coborî pe peron, lui Livadă începuse să-i
bată inima ca şi când ar merge la o întâlnire de dragoste. Nu mai
fusese la Iaşi de multă vreme şi oraşul acesta e pentru dânsul leagănul
adolescenţei, oraşul visărilor nebunatice, legate de vârsta dintre
copilărie şi bărbă. Ne aflam în luna Iulie a anului 1930.  Vara la
Galbeni, ş i mai ales în gospodăria lui Culai Livadă, este cum nu se
poate mai frumos. Totul în casa şi curtea lui respiră seninătate, voie

bună, calm. Casa, deşi e veche, are un aspect plăcut şi odihnitor, de
jur împrejur e o prispă largă, cu stâlpi, pe care viţa de vie se urcă până
sus pe acoperiş, iar în faţă este un cerdac în care se găsesc întotdeauna
câteva fotolii vechi de răchită şi un chaise-longue. Acesta e locul
preferat al Corinei, care s’a nimerit a fi o fire aplecată spre visare.
Interiorul e şi el împodobit cu mobilă veche, divanuri largi şi moi,
scaune şi fotolii grele, oglinzi mari şi tablouri, care dacă nu prezintă
o valoare, touşi sunt cu grijă şi cu gust alese”.

De-obicei vacanţele la Galbeni se petrec după un tipic care rar
sufere modificări. Jean şi fetele, căci Şerban ş i Iacob sunt fiecare la
casele lor, se scoală obişnuit la ora 9, după care trec în cerdac unde li
se serveşte gustarea de dimineaţă. Gustarea e bogată şi de la ea nu
poate lipsi nimeni, nici chiar Culai Livadă care s’a sculat de la 4
dimineaţa ş i a alergat călare pe câmp pentru a supraveghea lucrul ...
După gustare pleacă din nou la câmp, coana Smărăndiţa la bucătărie
pentru ca împreună cu lelea Mariţa să pregătească masa de prânz, iar
copiii fiecare cu îndeletnicirile lui; Jean la revistele lui matematice
pentru a rezolva nişte probleme, Suzeta în iatacul ei pentru a scrie
sau a citi, iar Corinel în chaise-longue, cu o carte sau un lucru
de mână ...”

Urmează finalul cu moartea tragică a Tamarei, fiica generalului
alb Kornaiev, omul lui Denikin şi tânăra iubită a lui Mihai Livadă.
Desigur acest sfârş it e imaginat de scriitorul nostru, dar el ne defineşte
puternica lui sensibilitate, manifestată atunci când constată că ţăranii
neştiutori au distrus după război conacele boereşti, poate singurele
frumuseţi ale regiunii ce ar fi putut interesa pe un om îndrăgostit de
trecutul locurilor, dar ei le-au transformat în dărâmături de ziduri
înverzite de muşchi printre care şi-au făcut cuiburi cucuvelele.

Altã carte a lui este Acolo şezum şi plânsem, un volum de
poezii apărut la  Ed. Carpaţii, Madrid, 1954. Volumul face parte
dintr-o trilogie: alături de Acolo şezum şi plânsem, mai semnează, tot
cu poezii originale, V. Posteucă cu titlul Icoane de dor şi Nicolae
Novac prin Catapetesme. Cartea e întitulată “Poema fără ţară” şi,
cum am mai scris, la începutul acestui medalion, e prefaţată de Aron
Cotruş cu trei desene, portrete ale autorilor de Eugen Drăguţescu.

Fişă de dicţionar:

Opera literară a lui N. St. Govora: Licurici, Sighet, 1936;
Cântece din Maramureş, Iaşi, 1939; Cocorii de atunci, Iaş i, 1943;
Quelque part sur le Dniester, Paris, 1949;  Acolo şezum şi plânsem,
în Poeme fără ţară, prefaţă de Aron Cotruş, cu desene de Eugen
Drăguţescu, Madrid, 1954; Scrisorile unui exilat, în Povestiri fără
ţară, Madrid, 1957; Transilvania românească, Madrid, 1979; Relaţii
româno-ruse, I-III, Madrid, 1979-1986; 81 epigrame, Madrid, 1979.

Corida la Bucureşti este o savuroasă proză umoristică. Ideea
diplomatului spaniol Don Luis Gonzalez de Vergara de a aduce corida
la Bucureş ti, cu sprijinul marelui actor Constantin Tănase, este
pretextul în jurul căruia Govora creează situaţii ş i personaje de un
comic admirabil. În 1979 a mai publicat o carte despre Transilvania
şi o culegere de epigrame. Scriitorul anunţa în 1954 existenţa în
manuscris a încă două lucrări literare: Prăbuşirea. Jurnalul unui ofiţer
de infanterie şi romanul Tamara Comaiev.

În numărul următor al revistei vă vom oferi două poeme din
opera literară a lui N.Ştefănescu Govora.

Vasile Plăcintă

NICOLAE ŞTEFĂNESCU GOVORA
- UN SCRIITOR ÎNSTRĂINAT
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Cronici culturale
O nouă premieră la Teatrul Dramatic Fani

Tardini: „Diavolul şi moartea”, de dramaturgul
austriac Peter Turinni, piesă pusă în scenă de un
tânăr regizor austriac, Ulf Dückelmann, a avut loc
în ziua de 15 aprilie. Dramaturgul Victor Cilincă a
scris, printre altele, în cotidianul „Viaţa liberă”:
„Piesa, „foarte cunoscută” şi tradusă în 36 de limbi,
după cum puncta regizorul la conferinţa de presă
de săptămâna trecută, a stârnit, s-a avertizat cu
aceeaşi ocazie, controverse. Niţel „cenzurat”,
spectacolul de la Galaţi nu a fost însă vulgar, cum
mă temeam.”

În acelaşi cotidian, poetul Ion Zimbru a prezentat un alt eveniment, la care
a fost martor (vezi foto 1): „De Florii, lume multă la biserica Sfântul Gheorghe
din Ţiglina IV. Linişte şi cald, pe măsura sărbătorii. Slujbă, aşijderea. Şi ofrande.
Şi copii. Mulţi copii. Pentru că - tradiţional, de acum - se petrece vernisajul
expoziţiei de icoane mari şi mici, realizate de pictori mici şi mari (între 8 şi 40 de
ani), ucenici ai clasei de pictură de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”. În
grupul de artişti ai culorii se vede foarte frumoasă şi marmoră domnişoara Corina
Pralea, profesoară de matematică la Şcoala 11, profesoara de religie, doamna
Veronica Miron, dar şi domnul Emil Ion Batog, priceput cu penelul, cu dalta ş i cu
multe alte de-ale bisericii trebuinţe. Organizată de coordonatoarea grupului, doamna
profesoară Olimpia Ştefan (foto 2,  organizând la sediul Centrului vernisajul –
ultimele detalii), expoziţia şade sub genericul „Suflet pentru suflet” şi aşteaptă
admiratorii de icoane în stil bizantin. Preotul Mitică Luca (foto 3) vorbeşte scurt
şi cuprinzător, împarte reviste, iconiţe/fotografii cu „purtătorul de biruinţă”,
miruieşte şi se roagă pentru liniştea şi curăţenia enoriaşilor săi”, subliinind buna
colaborare cu Centrul Cultural.

Nici Ziua Europei, 9 mai, nu a rămas nesărbătorită la Galaţi. A se vedea
coperta 3.

foto 1

foto 2

foto 3
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    Mitruţ Popoiu

Ascensiunea simţitoare a
filmului danez din ultimii ani
datorează mul t artei
cinematografice bizare a lui Lars
von Trier (Dancer in the Dark,
2000; Dogville, 2003; Manderlay,
2005; Antichrist,  2009).
Controversatul regizor nu este
însă singurul exponent al unei
asemenea evoluţii artistice într-o
ţară relativ mică şi care nu pare să
poată aduce nimic special celei
de-a şaptea arte la nivel global.
Alţi regizori ai generaţiei au făcut
senzaţie cu  f ilme precum
“Aniversarea” (Festen, 1998,
regizor: Thomas Vinterberg) sau
scurt-metraje (Anders Thomas
Jensen, Oscar în 1998 cu
Election Night).

Alături de aceştia, Susanne
Bier s-a făcut remarcată pentru
pelicule precum “Fraţii” (Brødre,
2004), după care Hollywood-ul a
făcut deja un remake şi “După
nuntă” (Efter brylluppet, 2006).
Anul acesta, arta sa regizorală a
fost răsplăti tă de ju rii le
internaţionale cu vârf şi îndesat, atât Globul de Aur, cât şi
Oscar-ul pentru un film străin revenind lungmetrajului de 119
minute, intitulat în original “Răzbunarea”, iar în versiunea
engleză, “Într-o lume mai bună”.

Doctorul de campanie Anton (Mikael Persbrandt), deşi nu
personajul principal, e cheia care uneşte practic două istorii,
două lumi foarte diferite, însă egale în faţa întunericului etern
uman care este ura. Pe de o parte implicat în butoiul cu pulbere
sub-saharian al Sudanului, una dintre cele mai sărace ţări de pe
glob, pe de alta, în viaţa aparent plicticos de liniştită a bogatei
Danemarca, Anton vrea să întoarcă răutăţii obrazul celălalt,
într-un proces modern de exorcizare, lipsit de magie. Aparent
lucrurile stau bine şi umanismul predicat de civilizaţia
occidentală dă roade. Violenţa ar putea fi oprită prin simplul
refuz al ripostei. Cu toate acestea, pacea nu rezistă prea mult,
fiindcă slăbiciunea umană nu poate suporta la nesfârşit
nedreptăţile. Pus în situaţia delicată de a trata un lider local
cunoscut printr-o cruzime diavolească, doctorul nu renunţă la
jurământul lui Hipocrate, ci îl ignoră şi lasă furioasa gloată
înfometată a pustiului Africii să îşi facă singură dreptate.

De partea cealaltă, în idilica Danemarca, violenţele sunt
episoade mai degrabă răzleţe, “uşoare neînţelegeri” care se lasă

In a Better World (2010) / titlu original: Hævnen
(“Răzbunarea”) / 119 min

Cel mai bun film străin la Globul de Aur 2011 şi
Academy Awards 2011

Regie: Susanne Bier; Scenariu: A.Thomas Jensen
Cu: Mikael  Persbrandt , Trine Dyrho lm

and Markus Rygaard

cu ameninţări şi doar vreo câteva
lovituri, aproape joacă de copii, în
comparaţie cu povestea africană.
Fiul doctorului, Elias, este un copil
slab, ţinta bătăilor în curtea şcolii.
Acesta este apărat de Christian,
un băiat rămas orfan de mamă şi
care îşi acuză tatăl de indiferenţă,
pentru care indiferenţa este egală
cu crima, pasibilă de pedeapsă
întocmai ca şi aceasta. Violenţa
gratuită trebuie anihilată printr-o
ripostă dură şi imediată, care
şochează  adversarul  şi -l
dezarmează psihologic. Filosofiei
paşnice  de tipul “Dacă îl loveşti,
te va lovi. Aşa încep războaiele”,

el îi răspunde cinic: “Nu şi dacă loveşti tare de prima dată”.
Cine nu ripostează e considerat de adversar drept un om slab
şi de aceea nu agresiunea, ci din contră nonviolenţa este, în
viziunea lui vădit “mai matură” decât a adulţilor, cea care iscă
războaie.

Copilul aparent răscopt îşi manifestă în cele din urmă faţa
adevărată, aceea a unui orfan care încearcă să închidă suferinţa
într-o cutie şi să facă nevăzută, fără succes, cheia. Şi asta se
întâmplă după o încercare eşuată de a pune o bombă sub o
maşină, lucru ce se lasă cu urmări neaşteptate lui, trezindu-l la
realitate: este totuşi un pui de om, cu experienţe culese numai
din enciclopedii şi de pe internet.

În Hævnen avem de a face cu o dramă care explorează
răzbunarea şi mijloacele ei. Filmul nu surprinde printr-o evoluţie
neaşteptată, nu caută să se scuture de clişee, dar nici să le
înmulţească inutil. Onestitatea este cheia artei cinematografice
a regizoarei daneze, care cu greu ar fi tentată de procedee
artistice preluate de peste ocean. Muzica nu distrage şi nici nu
cau tă să po tenţeze sentimente inexistente, lăsând loc
dialogului. Fără urme de telenovelism, fără mesaje de
îndoctrinare, fără dulcegării. Finalul pozitiv vine firesc, departe
de a forţa nota şi evitând şocul. Ca mai mereu în viaţă.



MMXI IUNIE, NR.112

48

foto 5

Dunărea de Jos

Teme viitoare:

Nr.113 - 1001 de nopţi
Nr.114 - Ultimul roman epistolar
Nr.115 - LadyGagaismul

  Responsabilitatea pentru grafie, conţinutul
opiniilor, argumentelor sau părerilor aparţine, în
exclusivitate,  autorilor. Materialele primite, publicate
sau nepublicate, nu se înapoiază. Redacţia revistei nu
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textele publicate.
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Agenda
Centrului Cultural
Dunărea de Jos
Galaţi

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

Luna iunie  cuprinde Programele:

MEMORIA- Proiecte: Revista “Dunărea de Jos”,
 Cubul critic OBLIO, “Nicolae Mantu” - arte vizuale,
Clubul umoriştilor VERVA, Editare cărţi, CD-uri,
DVD-uri, pliante etc.
MEGALOPOLIS - Proiect: Omul de pe ...lună,
Cavalerii Danubieni
ROGVAIV- Proiect: Seri culturale ale etniilor (concerte,
spectacole)
VISIO- Proiecte: Arte Vizuale, Arta Fotografică, Artele
Spectacolului
CLEPSIDRA- Proiect: PROMENADA (concerte)
POMUL VIEŢII- Proiecte: Tezaur etnofolcloric,
Casa Satului.
SATUL DIN NOI - proiect: Tânărul şi tradiţia strămoşilor
RO-ETHNOS - proiecte: La români de sărbători, La
Dunăre de Sânziene, Sărbătoarea Teiului
PĂMÂNT ŞI SUFLET - proiect: Târgul Meşterilor
Populari

20 mai - 15 iunie - NICOLAE MANTU - Concurs
Naţional de Arte Vizuale
1- Revista „Dunărea de Jos” - Nr.112
1- ZIUA COPILULUI-spectacol balet
2- ZIUA EROILOR
4 - 5 PROMENADA- Concert în aer liber
10 BALUL ABSOLVENŢILOR
10 - 12 Târgul  Meşterilor Populari
11 - 12 PROMENADA- Concert în aer liber
12 Sărbătoarea Teiului
13 şi 27 Cubul critic “OBLIO”
15 Cavalerii Danubieni - colecţia “cArtESENŢE”
17 Expoziţie fotografică de grup -”A venit vacanţa!”
18 - 19   Sărbătoarea Bujorului
21 Omul de pe ...lună
25 – 30  Expoziţie fotografică la Cahul
25 – 26  PROMENADA- Concert în aer liber
26 LA DUNĂRE DE SÂNZIENE - proiect euroregional
26 Ziua Drapelului
29 Ziua Dunării

http://cubulcritic.blogspot.com/
mailto:florinazaarina@yahoo.com
mailto:secaradi@yahoo.com
mailto:office@ccdj.ro
http://www.ccdj.ro
http://www.ccdj.ro/
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Liliana şi Valeriu Gonceariuc

Z i u a
Europei

De Ziua Europei, începând cu ora 9, la Muzeul „Casa Cuza Vodă”,
s-a desfăşurat programul educaţional „Unitate în diversitate”, la
care au participat copii de la Grădiniţa nr.36 „Mihai Eminescu”,
Şcoala Gimnazială nr.43 „Dan Barbilian” (aceştia au fost cei mai
harnici, fiind primii prezenţi – vezi foto), şi Şcoala Gimnazială
nr.40 „Iulia Haşdeu” din Galaţi.
Gazdă ireproşabilă şi ghid în jocul
de-a Europa (un uriaş puzzle din
cuburi) a fost muzeograful Sorina
Feraru (foto 1, stânga).

a.g.secară

foto 1

Semnal

A apărut nr.4 (aprilie 2011) a revistei liceenilor din CNMK,
 SUI GENERIS. Evenimentul este cu atât mai lăudabil cu cât-

vă reamintesc - este vorba în întregime despre o revistă de
literatură.

Chiar dacă încă extrem de sentimentali  şi pe alocuri chiar
uşor patetici în încercările lor
de a-şi manifesta literar trăirile
(făcându-se parcă  abuz
uneori de amintiri, îngeri, vis
şi speranţă), multe dintre texte
m-au facut din nou să uit că
citesc rânduri ale unor copii
de doar 16-17 ani.

Sunt de menţionat
consistenţa revistei (49 de
pagini de poezie şi proză în
părţi perfect echilibrate, cu o
scurtă scenetă poli tico-
umoristică la sfârş it ce
reuşeşte să înlăture impresia
de prea multă gravitate şi
seriozitate ce domnesc în

rest), ca şi desenele şi fotografiile ce ar putea constitui ele
însele un album, o publicaţie aparte.

M-am bucurat să constat că referinţele şi preferinţele
literaro-muzicale ale tinerilor merg de la Rilke şi Heine (în citate-
motto foarte bine alese), trecând prin Grigore Băjenaru (cu
celebra lui carte-reper pentru tot ce inseamnă viaţa de liceu,
Cişmigiu & comp.) şi Nichita Stănescu (obligatoriu prieten al
poeţilor trimbulinzi), până la Edith Piaf, Chris Rea, Enya şi Travka
(versuri ale acestei formaţii rock extrem de originale strecurându-
se camuflate, probabil în urma unor exagerate ascultări repetate,
în poezia scrisă pe o clepsidră).

În rest...jocuri suprarealiste, pseudonime inspirate, proze
în care personajele nu sunt doar adolescenţi şi bineînţeles,
multă poezie: „am devenit pietre plutitoare/ din care au ieşit
aripi pătimaşe/cu poveşti despre singurătate/ o parte din lume
e numai sunet limpede/ un cuvânt care ţine zodiile în
echilibru...” (COLECŢIONARUL DE GÂNDURI); sau: „mă
gândesc că în absenţa mea o să rămân tot eu şi/ profeţii mei s-
au dus demult/ în urmele paşilor stau ghemuite aceleaşi bucăţi
de unghii [...] înainte să-mi crească mâinile înainte/ ca cineva
să vadă” (Daniela Ionică); sau: „...noi creştem într-o singură
pătrăţică./ şotronul nostru de acum biserică să ne fie./ tu
doar să faci loc pe degete, / căci verighetele fac piruiete.”
(Elena Donea)

Lectură plăcută!

Mihaela Galu

Inimă de copil

Expo ziţia d e p ic tură
„Inimă de copil”, dedicată zilei
de 1 iunie, surprinde cele mai
curajoas e tehnici de luc ru
(colajul mixt) între care un
număr de 40 de lucrări ale celor
mai mici cursanţi din cadrul
Şcolii de Arte a C.C.D.J. Galaţi.

Alături de copiii din grupă
are bucuria de a expune un

număr de 20 de lucrări Andrea Bianchi (în fotografie în anul
2008), cu dublă cetăţenie (româno-italiană). Un băieţel de numai
7 ani, care locuieş te în Pinerolo-Torino, dar mai vine şi în
oraşul de unde au plecat părinţii săi, municipiul Galaţi.
Descoperim că lumea lui Andrea este una plină de farmec, cu
personaje vesele, în care elementele florale şi cele zoomorfe
prind contur firesc. Într-o cromatică caldă, compoziţiile ne
transmit momente din viziunea micului artist.

Tuturor micilor artişti le urăm succes şi inspiraţie pe mai
departe, micului Andrea urându-i să nu uite de unde a plecat şi
să vină să expună oricând pe simezele Galaţiului.

Olimpia Ştefan




