
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 Nr.121

Dunărea de Jos MMXII

C
ro

ni
ci

 c
ul

tu
ra

le
 g
ăl
ăţ

en
e

foto 2

În acest
număr :

Amănuntele
sumarului la
pagina 47!

Interviu cu VASILE
ANDRU,
realizat de Tase
Dănăilă.

Echipa Poeziei 2012:
Dan Mircea Cipariu,
Florina Zaharia,
Alina Beatrice
Cheşcă, Angela
Ribinciuc, Peter
Sragher, Vali
Crăciun, Nicoleta
Onofrei, Andrei
Novac, Diana
Marandici,
a.g.secară, Andrei
Velea.

Poezie de
SIMONA TOMA

Proză de
I.TODERIŢĂ,
BIDPAI (India) şi
PAUL  BERENSTAIN

Livia CIUPERCĂ,
Pr. Eugen DRĂGOI,
Eugen HOLBAN,
Corneliu STOICA

Katia NANU, George
LATEŞ, Diana
VRABIE, Nicolae
BACALBAŞA,
George BĂDĂRĂU,
Viorel
ŞTEFĂNESCU,
Vasile HONDRILĂ,
Adriana GHIŢĂ
 şi... echipa
redacţională.

Premiile Centrului Cultural Dunărea de Jos -
Ediţia a VIII-a

Dan Paic

Florin-Costin Pâslaru

Cristian Gâscă
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Premiile Centrului
Cultural

Dunărea de Jos -
Ediţia a VIII-a

Centrul Cultural Dunărea de Jos a premiat joi,
16 februarie, personalităţile care au promovat
activitatea instituţiei pe parcursul anului trecut.
Evenimentul, desfăşurat la Teatrul Dramatic Fani
Tardini a avut parte de o atmosferă deosebită creată
de recitalurile formaţiei Cristal, care a împlinit 45 de
ani de existenţă, şi a  Ansamblului Doina Covurluiului.

Gazde-moderatori au fost directorul Centrului
Cultural, artistul plastic Sergiu Dumitrescu şi directorul
adjunct al aceleiaşi instituţii, Aurelia Bogatu Matei
(foto1).

S-au oferit 11 distincţii pentru reprezentanţi din
domenii precum social, cultural şi mass-media. Astfel,
pentru sprijinul acordat culturii gălăţene şi Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” au primit trofee şi diplome
Viorica Gotu, reprezentantul romilor în cadrul Biroului
Judeţean pentru Romi - Instituţia Prefectului Judeţului
Galaţi şi deputatul Florin-Costin Pâslaru. În zona
media, corespondentul local Agerpres, Dan Paic, a
luat premiu pentru reflectarea actului cultural în mod
obiectiv, iar Mihai Costache a primit premiul pentru
sprijinul acordat de staţia locală Realitatea TV Galaţi
- Brăila, în promovarea actului cultural la Dunărea de
Jos. Pentru că orice eveniment cultural are nevoie şi
de un cadru fără incidente, şeful Poliţiei Locale,
Cristian Gâscă a primit un premiu pentru sprijinul
acordat în buna desfăşurare a acţiunilor culturale.
Maestrul coregraf Marin Barbu, a primit un trofeu
pentru implicarea în actul cultural naţional şi

internaţional, profesoara Elena Popescu,
coordonatorul echipei de majorete „White Girls”, din
cadrul Şcolii nr. 9, a luat şi ea un trofeu pentru
implicarea în sprijinirea actului cultural la Centrul
gălăţean. Au mai luat trofee directorul executiv
Cătălin Negoiţă (foto 2), pentru sprijinul acordat de
către Direcţia judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Galaţi, P.C. Părinte Titi Gabor şi presbitera
Otilia, din comuna Lieşti, Gheorghe Mândru,
directorul Teatrului Muzical -Dramatic „B.P Haşdeu”,
şi nu în ultimul rând cei care şi-au sărbătorit 45 de ani
de existenţă, membrii formaţiei Cristal.

Viorica Gotu

VIOREL BACIU
- 50 de ani
(la pagina 3)
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cArtEsenţe 5:

Angela Ribinciuc
 şi cuburile ei de afecţiune

Într-o atmosferă caldă, cu ceai şi, mai ales, cu prieteni, Centrul Cultural Dunărea de Jos a lansat în
ziua de 23 februarie cel de-al cincilea volum din colecţia cArtEsenţe (coordonată de către Florina Zaharia,
foto 2, dreapta), semnat de astă dată de către Angela Ribinciuc (foto 1). La lansarea volumului miniatural
Sahare şi fântâni (cuburi de aer) au vorbit despre firele văzute şi nevăzute care o leagă pe Angela de
oameni, Katia Nanu (foto 6), Petrica Paţilea (foto 7), Victor Cilincă, Ion Zimbru (foto 5), Cătălin Negoiţă,
Sergiu Dumitrescu (foto 4). Volumul a fost însoţit, ca de fiecare dată, de o instalaţie menită să reprezinte
cartea şi autorul, concepută acum de către Eduard Costandache (foto 2). (foto: a.g.secară)

foto 1

foto 2

foto 3 foto 4 foto 5

foto 6
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VIOREL BACIU
- 50 de ani

Viorel Baciu a organizat în ziua în care a împlinit 50 de ani,
pe 23 februarie, în foaierul Teatrului Dramatic Fani Tardini, un
multiplu eveniment legat de ceea ce ştie el să facă mai bine, adică
de caricatură. Pornind de la războiul continuu dintre sexe, dar şi
de la invadarea pieţei de kitsch-uri când e vorba de cadouri, Viorel
Baciu a venit cu o idee inedită: o carte a bărbatului şi una a femeii.

Lansarea celor două cărţi a fost însoţită de vernisajul unei
expoziţii personale în cadrul Galeriei „Florian Doru Crihană”, dar
şi de prezentarea a două afişe intitulate Cetăţeni, gândiţi! şi What
a wonderful world. Dacă unul dintre afişe este luat ca deviză de
către Societatea Jurnaliştilor Dunărea de Jos, celălalt va pleca în
Turcia la preşedintele Abdullah Gul.

La eveniment au vorbit, cu drag şi respect pentru artist,
doctorul Nicolae Bacalbaşa (foto 2, dreapta), care, de altfel,
semnează şi prefeţele celor două cărţi, Vlad Vasiliu (foto 3, stânga)
şi Dan Paic.Tot cu acest prilej Societatea Jurnaliştilor „Dunărea
de Jos” din Galaţi a făcut lansarea oficială a Campaniei „Cetăţeni,
gândiţi!”, campanie de conştientizare a opiniei publice.
(foto: a.g.secară)

foto 2

foto 3
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CU DRAG DE DRAGOBETE

DRAGOBETELE - Cap de primăvară - „Drăganul fetelor”
- Năvalnicul  –  Zburătorul

Este o sărbătoare laică adresându-se în primul rând tinerilor,
fetelor de măritat şi flăcăilor. Tot în această zi păsările îşi caută
perechea într-o „sărbătoare” numită popular „Nunta păsărilor”,
când natura este plină de zarva păsărilor.

Este singura zi în care tinerii îşi puteau „afişa” sentimentele
de dragoste în public dar nu oricum, ci după o probă de „iniţiere”
- alergatul fetelor de pe deal spre vale şi pupatul lor în văzul
tuturor. Este momentul când se fac „vorbele” de cununie pentru
tinerele perechi.

În perioada 23-24 februarie 2012, la Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”,  în Salonul Artelor şi Sala Rondă au avut loc
două manifestări culturale dedicate Dragobetelui.

Au fost prezentate filmul „Dragobetele la Dunărea de Jos”
şi o proiecţie multimedia realizată cu lucrări ale elevilor de la
Şcoala specială nr. 2 „Constantin Pufan”.

Parteneri în această activitate au fost: Şcoala Gimnazială
nr. 43 „Dan Barbilian”,  Şcoala nr. 25 „Petru Rareş”, Colegiul
Naţional „Al. I. Cuza”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Tinerii  au participat la un concurs cu întrebări despre
obiceiul de Dragobete.

Manifestarea s-a încheiat cu periniţa tradiţională  -  prilej
pentru băieţi de a săruta fetele.

Paul Buţa

Dragobete

Concursul Naţional de
Artă Plastică

ION IRIMESCU
(ediţia a V-a)

Vernisarea expoziţiei concursului naţional
dedicat comemorării Marelui maestru Ion
Irimescu a avut loc la Muzeul Bucovinei,
luni, 27 februarie 2012. Au fost peste 60 de
lucrări participante, din 16 judeţe.
La secţiunea pictură, un loc II şi unul III au
fost ocupate de către cursanţi ai Şcolii de
Arte gălăţene, care funcţionează în cadrul
Centrului Cultural Dunărea de Jos. Este
vorba de Adriana Motoc şi Veronica Miron,
de la clasa doamnei profesor Olimpia Ştefan.
Membrii juriului au fost criticul de artă
Valentin Ciucă (preşedinte) şi artiştii plastici
Camelia Rusu şi Raluca Schipor.
Foto: Adriana Motoc ºi Nud, lucrarea
premiată.
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Premiere la Tardini

Vă recomandăm călduros cele mai
noi premiere ale Teatrului Dramatic Galaţi:
„Parad is” semnată de dramaturgul
Franzobel, în regia lui Dan Stoica, cu
Gabriel Constantinescu, Cristian Gheorghe
şi Lucian Pânzaru şi „Puşlamaua de la
etajul 13”, de Mircea M.Ionescu, în regia
lui Vili Perveli Nikolov (cu Petronela Buda,
Veronica Păpuşă, Petrică Păpuşă, Gh.V.
Gheorghe, Svetlana Friptu, Aureliu Bâtcă,
Ana Maria Ciucanu, George Breabăn).
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POD DE MĂRŢIŞOARE ŞI

CĂRŢI
Consulatul General al României la Cahul, în parteneriat cu Direcţia

Generală Învăţământ Cahul a organizat, la 01 martie 2012, la Cahul, Republica
Moldova, Festivalul - Concurs „Mărţişor simbol al Primăverii   2012” la
care au participat 51 de gimnazii şi grădiniţe din raionul Cahul.

Participanţii la concurs s-au putut înscrie în cadrul a 3 secţiuni, şi
anume executarea mărţişoarelor, mărţişoare decorative mari şi compoziţii
cu tema Legenda Mărţişorului.

Ocupanţ ii  primului loc al fiecă re i secţ iuni au primit din partea
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni câte un loc în tabere care
vor avea loc în România. Concurenţii clasaţi pe locurile doi şi trei au primit
din partea Consulatul general al României la Cahul premii constând în cărţi
în limba română. Mitropolia Basarabiei le-a acordat câştigătorilor premii în
bani.

În dimineaţa zilei de 5 martie, la Palatul de Cultură din Cahul, în
aceeaşi formulă de parteneriat, a fost organizat concursul  – expozi ţie
interraional „Mărţişor simbol al primăverii şi fericirii”, la care au participat

ins titu ţ i i de
î n v ă ţ ă m â n t
din raioanele:
C a h u l ,
C a n t e m i r ,
Comrat ş i
L e o v a .
P r e m i i l e ,
cons tând în
cărţi ş i bani,
au fos t
oferite de
C o n s u l a t u l
General a l
României la
Cahul.   La
prezidiu îi
recuno aş tem
pe Doamna
C o n s u l
G e n e r a l
G e n ţ i a n a
Ş e r b u
(s tânga; a se
vedea şi foto
3, tot stânga)
ş i pă rintele

Iulian Budesc, vicar administrativ la Episcopia Basarabiei de Sud (foto 1).
În după-amiaza aceleaşi zile, a avut loc Conferinţa domnului prof. dr.

Ion Ghinoiu, secretar a l Ins titutului Constantin I. Bră iloiu, cu tema
„Mărţişorul şi Dragobetele  - Sărbători ale Echinoxului de Primăvară” (foto
2, lângă artistul plastic Sergiu Dumitrescu, manager Centrul Cultural
Dunărea de Jos). Audienţa formată din profesori universitari şi studenţi,
prezenţi în Aula Universităţii B.P. Haşdeu Cahul, a fost captată de prelegerea
de un înalt nivel academic.

Au mai participat, printre alte personalităţi, consulul Ionel Mitea,
Tatiana Hulub, de la  Direc ţia Generală  de Învăţământ Cahul, Ionel
Constantin, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui.
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   Nanu

Calul şi
măgarul

Probabil că
Dumnezeu a creat
măgarul după ce a
zămislit mai întâi
calul, miraculoasa
făptură alcătuită din
curbe şi vânt. Copia,
împiedicată în
aceleaşi patru copite,
a rămas doar cu

povara pământului. Un plagiat primordial cu destinaţie
precisă, tracţiunea. În natură nimic nu se pierde, totul
se transformă. Celebra axiomă a lui Lavoisier  a dat
adevărului mişcării, al veşnicei transformări, un
fundament ştiinţific. Există o cauză primordială a tuturor
repetărilor şi adăugirilor, o explicaţie pentru fiecare lucru
prealuat şi îmbogăţit.

Cercuri pe apă

Însă, de la actul natural al preluării cretive şi până
la însuşirea neruşinată a copitelor iniţiale n-a fost decât
un singur pas. A judeca dezmăţul ulterior devine astăzi
un fel de luptă cu morile de vânt.

Pentru că un adevărat dezmăţ se dezlănţuie acolo
unde şi copiatul şi copiatorul sunt la cheremul liberului
arbitru. Mai mult chiar, România poate fi folosită drept
exemplu pentru o zicală celebră. Quis custodiet
custodes? Şi cine îi va păzi pe paznici? E o îndoială
firească asupra judecătorilor unui act de plagiat. Cât
sunt ei de integri? Sau, dacă nu integritatea le lipseşte,
atunci cât de cunoscători sunt, pentru a da verdictul
vinovăţiei, într-o lume sărăcită de cultură şi
îngenunchiată într-o mediocritate galopantă?

Prea multă filozofie strică. Noi trăim destul de
comod în această lume construită pe principiul “nimic
nou sub soare”. Aşa că o discuţie despre  plagiat şi/
sau despre autenticitate poate fi de-a dreptul riscantă.
Analiza termenilor ar cere adevărate... investigaţii. Şi
încotro să te îndrepţi? Către literatură, artă, publicistică,
tehnici de publicitate, discurs politic? Ce nu este copiat,
ca metodă, conţinut sau formulare, într-o proporţie
destul de însemnată, în societatea românească actuală?
Numai gândul la cele câteva mii de diplome de licenţă
date din mână în mână, care au făcut obiectul unor
dezbateri aprige în anii trecuţi, îţi poate da fiori. Sau
doctoratele nepublicate şi care, luate la răsfoit, ar aduce
atingere multor deţinători ilegali de titlu. Sau poezii ce
ni se par cunoscute, sau tablouri pe care le-am mai
văzut, însă sub altă semnătură...

Dar să nu generalizăm. Faptul că plagiatul, această
formă clară de însuşire a muncii altuia, s-a extins în

ultimele decenii, potrivindu-se tranziţiei (către ce?) noastre
româneşti precum o mănuşă, nu este neapărat doar rea
intenţie. Poate fi şi simplă nebăgare de seamă sau chiar
neştiinţă. Utilizarea regulilor stricte de citare a lucării din
care te inspiri, cu ediţia, titlul, pagina etc, de precizare a
autorului căruia i-ai împrumutat o frază sau un întreg capitol,
de exemplu, ţin şi de cunoaşterea exactă a felului cum se
redactează o lucrare cu pretenţii ştiinţifice. Atâta vreme cât
cel care o realizează nu are habar ce este bibliografia, cum
să-l acuzi pentru că ia ce îi place şi foloseşte cum se pricepe?
În privinţa conţinutului, mulţi văd, puţini pricep... iar şi mai
puţini sunt cei interesaţi de sursa primară. Internetul abundă
de scrisori, articole, eseuri despre care nimeni nu mai ştie
cui au aparţinut sau, dimpotrivă, poartă semnături celebre,
însă nu sunt asumate de semnatari. Dar, odată intrate într-
un circuit, ele se propagă la infinit precum cercurile pe apă.

Articolele de ziar, de exemplu, umblă din publicaţie în
publicaţie, cu mici retuşuri sau adăugiri, uneori de-a dreptul
nesemnificative, fără ca vreunul dintre ”autorii” la a doua
sau chiar a treia mână să aibă ceva de suferit. Trăim într-o
lume lipsită de reguli, în schimb populată cu indivizi plini de
tupeu. Iau ce apucă şi nu se uită în urmă. Iar ei sunt fericiţii
care, pentru a copia, citesc. Ce te faci cu individul incult şi
îndrăzneţ care scrie fără să se împiedice de virgula dintre
subiect şi predicat?

În căutarea comorii

Închişi decenii la rând într-o celulă aproape
impermeabilă la noutăţile lumii occidentale, atunci când
s-au deschis larg orizonturile, cine a ajuns primul la o
informaţie a luat-o cu autor cu tot, făcând-o pe numele său.
Absenţa pedepsei a liberalizat practic furtul. Ideea că cineva
încălca drepturile morale ale unui autor de peste ocean sau
de la mii de kilometri distanţă era atât de vagă, de neclară,
încât normele etice n-au dat dureri de cap nimănui.

Şi cum că existe pedeapsă atâta vreme cât nici
posibilitatea de a afla adevărul nu este inclusă în program.
Ce surse de informaţie, în afara internetului (încă inapt în
România să stocheze tot  şi folosit activ mai curând pentru
plagiatul online), există şi pot fi accesate la nivel de masă?
Arădeanul citeşte alte cărţi decât olteanul sau ieşeanul,
pentru că distribuţia naţională nu există, gazetele din Bihor
circulă doar acolo şi un articol bun ar putea fi preluat liniştit
la Brăila fără teama că autorul adevărat ar reclama ceva, din
simplul motiv că habar n-ar avea. Şi dacă tot am ajuns la
articole, pentru că suntem în patria cuvintelor, să ne
întrebăm câţi dintre cei care scriu, indiferent ce, ştiu că în
America este considerat plagiat utilizarea repetată a mai
mult de 8 cuvinte, fără precizarea sursei originale. Iar plata
greşelii este drastică.

Să lăsăm însă America într-ale ei şi să ne reîntoarcem la
mioriticii noştri contemporani. Unii sunt sincer convinşi de
autenticitatea operei lor. De originalitatea ei. Şi cine i-ar
putea contrazice? Au plagiat absolut involuntar o carte citită
undeva, cândva, despre care au şi uitat, însă pe care
subconştientul le-a servit-o pe tavă la momentul aşezării la
masa de scris. Există şi această înduioşătoare posibilitate.
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După cum tot noi, românii, am găsit o scuză şi
pentru cei ce-şi află inspiraţia nu înlăuntrul propriei
persoane ci în opera altuia. Ţineţi minte? “Cărţile din
cărţi se scriu...” Îngăduitori cu noi şi cu ceilalţi, întoarcem
personajul cu faţa bună către lume şi în dăm prieteneşte
girul autenticităţii, doar pentru că şi-a înscris numele pe
o copertă de carte. ”Românul s-a născut poet!” În urma
acestei ziceri, la maturitate, întreaga populaţie poate
trece la proză. Şi poate face fericită din cal măgar, patru
picioare să fie la număr...

Autenticitatea este, la urma urmei, o noţiune
relativă, iar în literatură cu mult mai dificil de obţinut.
Încercările de abolire a rigorilor gramaticale (Ura, fără
ortografie!), experimentele, ingineriile textuale  toate au
fost încercate de cineva. Cum ajunge cuvântul la
marginea sufletului cucerindu-şi intrarea, ăsta e un
mister după care vor mai săpa mulţi. Căutând comoara.

Trei exemple

Am citit recent despre trei cazuri intens mediatizate,
date drept exemplu pentru plagiat. Primul este uriaş.
Este acuzat de plagiat Leonardo da Vinci.  Omul
Vitruvian, trupul uman şi proporţiile lui ideale, unul din
cele mai populare desene din lume, ar fi fost “împrumutat”
de la un prieten arhitect. Însă, da Vinci însuşi ar fi
menţionat desenul arhitectului Ferrara în scrierile sale,
adică ar fi precizat sursa. Şi atunci, cum să-l acuzi de
plagiat? Poate doar să incriminezi istoria, care de-a
lungul secolelor i-a atribuit paternitatea desenului...

Al doilea exemplu îl vizează pe preşedintele
Ungariei, Pal Schmitt, fost membru al echipei olimpice
de scrimă a ţării, reprezentant în Comitetul Internaţional
Olimpic, dar şi deţinător al unui titlul de doctor în
domeniul educaţiei fizice. Ei bine, cică ar fi copiat ceva
pagini, cam multe, dintr-o lucrare similară în limba
franceză. Numai că răspunsul, venit prompt, arată că
autorii celor două lucrări se cunoşteau între ei şi chiar
au lucrat împreună consultând aceleaşi surse. Prinde
orbul, scoate-i ochii! Al treilea exemplu e amuzant. Un
jurnalist croat pretinde că un articol pe care el l-a scris
şi publicat în 2007 stă la baza filmului “In the Land of
Blood and Honey”, la care Angelina Jolie semnează

regia şi scenariul. Scenariul ar fi leit subiectul articolului
său.

De ce v-am oferit aceste exemple? Pentru diversitatea
lor, descreţirea frunţilor şi interesul nestăvilit generat de
subiect. Mereu se caută argumente, idolii stau întotdeauna
nesigur pe soclurile lor, însă nimeni nu deţine adevărul
absolut.Vă amintiţi scandalul legat de Caietele Principelui
şi numele lui Eugen Barbu? Un subiectul încă deschis
precum o rană...

Pentru că plagiatul şi originaliatea nu sunt două
puncte extreme ale unei normalităţi călduţe. Între ele nu se
află zona de protecţie a artei sau liniştea mult visată a
scriitorilor. Între cal şi măgar vor exista întotdeauna
similitudini dar şi atâtea înaripate diferenţe.

Autenticitatea unei opere de artă o decid specialiştii,
noul ca o pecete pe produsul unui artist sau scriitor este

sau explozie de moment, transformată în curent de
opinie, şcoală generatoate de discipoli, sau praf de stele
peste ani, când cineva, cândva, scoate la lumină
frumuseţea şi bogăţia din mintea şi sufletul unui om
atins de har. Probabil că numai Dumnezeu ştie de ce au
apărut renaşterea sau simboliştii, cine l-a zămislit şi mai
ales din ce pe Leonardo, pe Dali sau pe Bernini, de
unde au venit cuvintele către Cehov şi cum au învăţat
Nechita şi alţii ca el arta nemuririi. E o taină atât de
adâncă încât nici măcar nu ştiu dacă mi-ar place să-i
risipesc corola.

Ştim că nu ştim

Cauza se află într-o educaţie ce şchioapătă prea
des în ultima vreme. Să nu furi, să nu ucizi, nici măcar o
pasăre sau o floare, să nu acuzi pe altul de propriile tale
greşeli şi aşa mai departe. Atâtea noţiuni uitate de oameni
înaintaţi bine în vârstă şi activitate. Cum să mai ceri copiilor
să le ţină minte?

Câţi dintre noi au alt etalon decât cel al propriei păreri
despre sine? Şi ce trebuie să aduni din lumea dinafară, câtă
muncă, răbdare şi umilinţă, pentru a recunoaşte că, de fapt,
nu ştii nimic, habar nu ai dacă eşti sau nu original, dacă
produsul tău este cap de listă sau lucrare de serie.

La noi, plagiatul nu este o crimă, este doar(?)
imoralitate. Cât despre originalitate, ea n-a devenit încă o
afacere costisitoare, a rămas întâmplare divină...

Însă măgarul, bietul de el, tot se încăpăţânează să se
considere armăsar de rasă.
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Ion Luca Caragiale şi

promovarea plagiatului

În cultura română  scrisă istoria
plagiatului are vagi rădăcini până  în
secolul al XX-lea, ceea ce nu înseamnă că
acesta lipseşte cu desăvârşire doar că nu
i se spune pe nume, iar acuzele vizează o
însuşire adesea consimţită de idei şi forme
gândite de alţii şi asumate cu nonşalanţă
de contemporani sau urmaşi. Lipseau şi
legile care să incrimineze plagiatul (legi de sursă
accidentală,  aduse odată  cu regalitatea), dar nici
mentalităţile nu erau atât de mult focalizate pe autor şi
dreptul absolut al acestuia asupra a ceea ce a devenit
produs intelectual al minţii sale, făcut public prin scris
multiplicat sau prin tipar. Faptul culpabil era mai puţin
previzibil în condiţiile în care multe texte circulau anonim,
unele originale, altele traduse, încât cu greu puteau fi
atribuite cuiva, perpetuând  până azi incertitudinea cu
privire la paternitatea lor literară. O acuzaţie de plagiat
e posibilă  în condiţiile în care anonimatul este
abandonat, iar simţul proprietăţii literare devine acut.
Orgoliul creatorilor de literatură se manifestă adesea
sub forma invidiei care uşor degenerează în suspiciune
furt şi-n acuze lansate adesea intempestiv ce iau forma
calomniei, sursa scandalului ce împarte lumea atentă la
fenomen în apărători sau acuzatori, fiecare din tabere
supralicitându-şi argumentele.

Un prim incident, cu acuze grave de atribuire de
idei străine unui nume de referinţă (nu tocmai plagiat
dar pe aproape) are loc la 1686 când în prefaţa lucrării
De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii
lor Miron Costin tună şi fulgeră împotriva lui Simion
Dascălul şi a lui Misail Călugărul care şi-au permis să
intercaleze/interpoleze fragmente personale în
corpusul cronicii (Letopise ţul  Ţări i  Moldovei ) ,
coordonată, nu neapărat şi scrisă, de Grigore Ureche.
În fapt era un atentat la proprietatea intelectuală, numai
că operă colectivă fiind, Letopiseţul lui Ureche permitea
la copieri repetate, adăugiri de informaţii cu caracter
istoric, aflate din varii surse de copişti. În secolul al
XVIII-lea, stilizările repetate ale unor traduceri, replicile
personale la unele texte, reunirea unor producţii literare,
originale sau traduceri în bizarele mişmaiale frizează de
asemenea  culpa de uzurpare a proprietăţii, numai că
nimeni nu se sinchisea de aşa ceva. Un alt caz de
cvasiplagiat, de care nu e vinovat autorul ci editorul îl
vizează chiar pe Mihai Eminescu. Acesta găsise într-o
obscură gazetă vieneză un text al unui poet minor Karl
Woermann, intitulat Bitte (Rugăciune), pe care l-a şi
copiat parţial într-un caiet, iar ulterior l-a tradus de nu
mai puţin de 40 de ori: un exerciţiu specific eminescian
de căutare a formei celei mai adecvate pentru o idee, fie
ea şi de împrumut. Deşi a zăbovit îndelung asupra
textului, poetul n-a încredinţat tiparului nicio variantă;
Titu Maiorescu selectează 4 dintre aceştia şi le include
în sumarul volumului Poezii din 1883, reeditat apoi de
nu mai puţin de 12 ori, de fiecare dată incluzând şi Mai
am un singur dor (titlul aparţine editorului) cu cele 3
variante ale sale. Intrat în manualele şcolare, textul

eminescian perpetuează peste ani un neadevăr:
e o traducere intens şlefuită, nu însă şi un
text original.

Caragiale intră sub incidenţa acuzaţiei de
plagiat în primii ani ai secolului al XX-lea, deloc
întâmplător,  dacă  avem în vedere
circumstanţele anterioare lansării publice a
incriminării.  Ceea ce s-a numit ulterior

„procesul Caragiale-Caion” e doar efectul acumulării în timp
a unor tensiuni între cel dintâi şi Alexandru Macedonski şi,
prin extensie, între gruparea junimistă şi cea macedonskiană.
Într-un fel tipic pentru răscrucea veacurilor, acuzaţia de
plagiat la adresa lui Caragiale este efectul unor tensiuni
acumulate în timp între Macedonki şi gruparea junimistă
care l-a primit cu ostilitate, deşi acesta a făcut mai multe
încercări de a se integra în noua direcţie. Era însă filofrancez
convins, literal ca opţiune politică şi boem incurabil, niciuna
dintre aceste trăsături nu era agreată la Junimea, deşi în
etapa bucureşteană a acesteia exclusivismul ideatic şi
ideologic s-a mai atenuat. Îl regăsim în decembrie 1881 în
cenaclul junimist unde citeşte  Noaptea de noiembrie .
Ostilitatea celor doi membri de marcă (Eminescu şi Caragiale)
a fost, de la bun început, extrem de categoric, iar derularea
ulterioară a evenimentelor confirmă ideosincrazia făţişă.
Eminescu, îl va ataca în mai multe rânduri în articolele
publicate în Timpul, iar Caragiale îl va parodia, în mai multe
rânduri, în paginile Moftului român, unde înserează „sonete
instrumentalisto-simboliste” care pun în derizoriu maniera
macedonskiană  de a scrie.  Anterior îl poreclise
„Macabronski”, iar eticheta s-a lipit definitiv de numele său
în context  junimist. Macedonki nu le rămâne dator celor
doi: pe Eminescu îl va ataca prin celebra epigramă din 1883,
picată nepotrivit într-un moment de mare emoţie generat de
îmbolnăvirea poetului. Cvasiinstantaneu a devenit „inamic
public şi ţinta atacurilor venite din toate direcţiile, inclusiv
din partea mai multor adepţi ai şcolii sale lirice. Ostilitatea
generală îl va urmări toată viaţa şi se va perpetua peste ani,
deşi declanşarea conflictului nu-i aparţine.

La fel stau lucrurile şi-n cazul lui Caragiale, a cărui
sagacitate comică  îl urmăreşte  repetat şi cu efecte
imprevizibile în timp. Aşa se face că în 1902 declanşează un
atac decisiv contra dramaturgului pe care îl scuză de plagiat
al dramei Năpasta (reprezentată în premieră în 1890) după
un dramaturg maghiar Istvan Kemeny. Dezvăluirea, făcută
la  mai bine de un deceniu de la premieră , îi aparţine
gazetarului C.Al.Ionescu, din redacţia ziarului Forţa morală,
condus e Macedonski  între 28 octombrie 1901 şi 17 februarie
1902.  Atacul se repetă şi-n paginile Revistei  l iterare,
condusă  de Theodor M.Stoenescu, prin pana aceluiaşi
Caion.  Gestul nu miră deloc, dacă se are în vedere că
directorul publicaţiei este un adept al şcolii macedonskiene
şi că publicaţia în sine este o continuatoare a Literatorului
în perioadele când apariţia acestuia este întreruptă. Când
Caragiale îl acţionează în justiţie pe gazetarul Caion, ins
deloc lipsit de substanţă intelectuală, directorul Revistei
literare se desolidarizează de gazetarul Caion şi chiar îl

(urmarea la pagina 36)
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Să ne imaginăm următorul scenariu: o gaşcă
veselă înregistrează un filmuleţ la o petrecere, apoi unul
dintre ei îl postează pe internet (să zicem pe YouTube).
A doua zi, cel care a ridicat filmuleţul pe internet este
vizitat de nişte persoane morocănoase care întreabă
dacă pentru muzica din fundal deţine drepturile de
proprietate intelectuală. Numai că, aşa cum se întâmplă
la toate petrecerile, muzica era format MP3, descărcată
ilegal de pe internet. Atunci persoana care a postat
filmuleţul pe YouTube este nevoită să plătească o
amendă grasă (ori chiar să intre la închisoare pentru
cinci ani)… Şi pentru „vizită” nu a fost nevoie de vreun
mandat judecătoresc! Suportul legal: ACTA.

ACTA (Tratatului Comercial pentru combaterea
Contrafacerilor) a fost semnat în secret de către
România şi alte 21 de state europene pe data de 26
ianuarie 2012 la Tokyo. El fusese semnat deja, pe 1
octombrie 2011, de Australia, Canada, Japonia, Coreea
de Sud, Maroc, Noua
Zeelandă şi Statele Unite.
Textul tratatului poate fi
descărcat în format PDF
(tradus în toate limbile
europene) de pe site-ul
Comisiei Europene (adresa:
http://ec.europa.eu/trade/
creating-opportunities/
trade-topics/intellectual-
p r o p e r t y / a n t i -
counterfeiting/). Totuşi
ACTA nu va putea intra în
vigoare dacă nu va fi votat
în Parlamentul European.
PE a votat în noiembrie 2010
o rezoluţie în care s-a arătat
împotriva ACTA, poziţie
adoptată de eurodeputaţii
români socialişti şi liberali, în timp ce popularii au votat
contra rezoluţiei, deci pentru ACTA. Rămâne de văzut
care va fi situaţia în mai, când acordul ajunge în PE,
întâi în comisiile de specialitate şi apoi la votul plenului.

Până atunci: dezbateri publice. Cineva ar putea
întreba: care e problema cu ACTA? Totuşi apără dreptul
de proprietate intelectuală. Ce e rău în asta? Vrei să
asculţi muzica lui The Doors? Cumperi CD-ul, nu
descarci ilegal de pe internet! Aşa ajung şi mai mulţi
bani la producătorii de muzică. Să dăm glas opozanţilor
ACTA. Iată ce strigă aceştia: ACTA va da undă verde
la abuzuri în numele protejării dreptului la proprietate
intelectuală. Legi care să incrimineze traficul cu muzică,
filme (sau medicamente generice, ACTA se referă şi la
ele) există şi în momentul de faţă. Numai că nimeni nu
poate bate la tine la uşă fără mandat judecătoresc să îţi

ACTA: protejarea proprietăţii intelectuale ca abuz
verifice calculatorul. Ce se va întâmpla dacă ACTA va fi
adoptată şi va deveni obligatorie? Poliţia internetului!
Adică: furnizorii de internet (cei la care ne abonăm pentru a
beneficia de internet) vor fi obligaţi să controleze pachetele
care ies şi care intră în fiecare calculator (pentru a depista
urme de conţinut piratat) şi vor instala diverse programe pe
calculatoarele abonaţilor cu ajutorul cărora îi vor monitoriza.
Altfel spus: gata cu internetul aşa cum îl ştim. Urmează:
control strict, limitarea libertăţii de exprimare. Gata cu
revoluţiile pe internet! Site-uri precum YouTube, Twitter sau
Facebook vor fi grav afectate: acolo se vehiculează zilnic o
cantitate impresionantă de informaţii pentru care nu există
drepturi de proprietate intelectuală, dar care face parte din
libera exprimare. Spre exemplu: partajezi o fotografie care
ţi-a plăcut mult sau care îţi exprimă starea de moment; ori o
piesă muzicală de pe YouTube (sau de pe „versiunea” lui
românească: Trilulilu).

ACTA, după cum se precizează clar pe site-ul Comisiei
Europene, nu aduce
nimic nou în sfera
legalităţii. Adică tot
ceea ce era ilegal
înainte de ACTA
rămâne la fel, ceea
ce era legal, rămâne
legal. ACTA vine cu
regulile mai stricte,
cu obligativitatea
furnizorilor de
internet de a-şi
monitoriza clienţii,
cu posibilitatea de a
fi vizitat sau
amendat de către un
producător muzical.
Totul fără mandat
judecătoresc!

Un argument sentimental contra ACTA: oare această
stare de fapt, cea de azi, gri, în care ştim că e ilegal să
ascultăm muzică piratată, dar nu putem fi traşi la răspundere,
nu are şi aspecte pozitive? Nu sunt puţini cei care şi-au
făcut educaţia muzicală (chiar şi vorbind de muzica clasică)
folosind fişiere format mp3 descărcate ilegal de pe internet.
Asta a contribuit la cultura lor generală, a însemnat un plus.
Nu îşi permiteau să cumpere discurile originale. Aceeaşi
situaţie şi cu filmele. Puneţi pasionaţii să le cumpere: dacă
îşi câştigă  banii din cultură, nu îşi vor permite! O
reglementare prea strictă a drepturilor de proprietate
intelectuală înseamnă şi restrângerea circulaţiei actului
cultural… Cei care sunt pro ACTA spun că prin adoptarea
acestei legi vor ajunge mai mulţi bani la artişti, deci că ACTA
va încuraja cultura. Criticii tratatului spun că banii vor ajunge
nu la artişti, ci doar la marii producători în domeniu…

Atitudine
(Elena Nicoleta Ilaş)
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FEŢELE AUTENTICITĂŢII

Autenticitate, autentic, autenticism,
lezautenticitate constituie termeni „curtaţi” cu
asiduitate astăzi în contexte extrem de variate. Arta,
teologia, politica, etica sînt doar cîteva domenii în care
autenticitatea reprezintă capul de afiş, trezind, totodată,
ambiguităţi şi implicaţii contradictorii.

Năzuinţa la autenticitate nu este o realitate
caracteristică exclusiv secolului al XX-lea, accepţii ale
ei fiind înregistrate din antichitate. În epocile religioase,
autenticitatea desemna concordanţa cu pretinsele
adevăruri relevate, iar scriitori „autentici” erau
consideraţi deţinătorii „adevărului” biblic. Filozofii au
înţeles autenticitatea ca adecvare la propriile lor
concepţii despre lume. Pentru Boileau, autenticul
reflectă un adevăr abstract. Anunţând prăbuşirea
„codului pseudo-aristotelic”, Hugo proclama, în Ode şi
balade, principiul urmării, în creaţie, doar a legilor naturii
şi a cerinţelor adevărului, înţelegând prin „adevăr”
autenticitatea propriilor mişcări sufleteşti, adică
manifestarea personalităţii. În accepţia raţionalistă a
secolului al XVIII-lea, autentic ar fi ceea ce este în
armonie cu raţiunea pură. În cursul disputei dintre antici
şi moderni, cei dintâi considerau autentic literare doar
operele scrise în conformitate cu normele clasice. Spre
sfârşitul secolului al XIX-lea, autenticitatea presupunea
prevalarea faptului trăit asupra gustului pentru mister
şi pentru lumile fantastice din epoca Romantismului.

Termen ce şi-a îmbogăţit semnificaţiile de la o epocă
la alta, de la un scriitor la altul, autenticitatea reprezintă
o tendinţă firească din toate timpurile. Din această
perspectivă, fiecare nouă modalitate de investigare a
sufletului uman devine o nouă cale spre autenticitate.

Concept elastic, suplu, format prin aluviuni
succesive, având o istorie pe cât de întinsă, pe atât de
contradictorie, plasat între principiile de intens
energetism şi cu o acţiune determinativă asupra viziunii
şi a mijloacelor de exprimare, termenul de autenticitate,
în sensurile sale generale, se află într-o mereu strictă
actualitate şi se constituie în aspiraţia existenţei
individuale, sociale şi artistice. Plin de echivoc şi
ambiguitate, conceptul a cunoscut, la nivel teoretic, un
curios conglomerat de definiţii, fiind puternic perturbat
de o inflaţie semantică. Derivat din adjectivul „autentic”
(cf.<fr. authentique, <lat.authenticus), substantivul
autenticitate desemnează însuşirea de a fi
necontrafăcut, de adevăr indubitabil. Corespunde în
literatură, mai ales de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
actului de identificare a creaţiei artistice cu datul de
viaţă trăit de autor. Diametral opusă academismului
(<lat. academicus), termen ce semnifică „arta care îşi
declară ataşamentul faţă de un adevăr estetic oficializat,
considerat ca absolut, şi care constă în respectarea unor
modele, de obicei, a operelor antichităţii clasice”1,
autenticitatea implică ideea de confesiune
neliteraturizată, urmărind redarea palpitului existenţial
în sine. Deşi într-o altă accepţie (cf. gr. authentes),

conceptul enunţă ideea de autor. Constituind termenul care
în greaca veche îl desemna pe autor, adică pe creatorul şi
semnatarul unui text, authentes trimite la ideea că, de fapt,
autorul garantează autenticitatea spuselor sale cu propria
sa persoană socială. „Sau, cel puţin, susţine criticul Gh.
Crăciun, aşa ar trebui să se întâmple, autenticitatea să fie un
efect al existenţei, reflexul scris al unei totale angajări în
trăire, în gândire, în cultură şi politică. O atitudine de care
creaţia ar trebui, fără îndoială, să se resimtă în primul rând la
nivelul instanţei (identitatea auctorială) care organizează
discursul literar. Aceasta nu ar însemna că autorul n-ar fi în
continuare un purtător de cuvânt, vocea reprezentativă a
unei comunităţi, însă condiţia sa impersonală, ascunsă,
detaşată de faptele prezentate şi de procesul generării
textului său n-ar mai avea aici o justificare plauzibilă”.2

Dacă autenticitatea, într-o accepţie mai largă este
definită drept „însuşirea de a fi autentic”, autenticul, la
rândul său, presupune mai multe trăsături: „ceea ce este
conform cu realitatea, cu adevărul, care nu poate fi pus la
îndoială sau contestat”; „ceea ce este recunoscut ca fiind
propriu unui autor sau unei epoci”; „ceea ce este întocmit
cu respectarea formelor legale”; „ceea ce corespunde celor
mai înalte exigenţe şi cultivă un înalt ideal estetic”. Trebuie
menţionat de asemenea faptul că termenul de autenticitate
circulă alternativ cu cel de autenticism. Asemănători ca
sens, cei doi termeni nu sunt însă identici. Dacă
autenticitatea defineşte un concept cu un caracter, mai
degrabă menit interpretării sociologice, noţiunea de
autenticism anunţă un fenomen literar. De autenticitate dă
dovadă, de exemplu, orice izbucnire spontană a maselor.
Autenticismul se referă la introspecţie, „jurnale”,
„solilocuri”, la dramele cunoaşterii de orice fel, la notaţiile
despre oscilaţiile personajelor, căderile şi înălţările
lor spirituale.

În cuprinsul conceptului de autenticitate s-au revărsat
şi contopit de-a lungul timpului cel puţin trei straturi
semantice, bine distincte3. Astfel, la originea termenului de
autenticitate se află un sens predominant etic, care trimite
către o normă a conştiinţei morale, şi anume, buna credinţă,
fidelitatea faţă de sine, consecvenţa, sinceritatea,
onestitatea interioară. Prin urmare, a-ţi fi credincios ţie
însuţi şi a trăi, în consecinţă, conform cu propria ta
specificitate înseamnă a fi autentic. Totodată, există ipoteza
că a cere omului să fie autentic, înseamnă a-l obliga să
renunţe la specificul său uman, căci „autentic, în înţelesul
profund al cuvântului este numai animalul, în timp ce omul
este fiinţă neautentică, prin excelenţă”4. Spiritualitatea umană
este în aşa fel construită, încât neagă lumea autentică a
naturii pentru a construi alta convenţională, a culturii.
Domeniul propriu de fiinţare al omului ca om nu este natura,
ci cultura, care reprezintă ceea ce nu este autentic, deoarece
este construită nu după imaginea realităţii obiective, ci după
modelul subiectiv al sensibilităţii umane. Omul, fiinţă morală,
ce nu se mulţumeşte cu realitatea naturală, va căuta să
zidească chiar în limitele naturii, o lume ideală. Astfel,
spiritualitatea omului stă tocmai în neautenticitatea lui prin
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raport la natură, în aspiraţia lui de a ieşi din ordinea
vegetativă şi biologică a mediului natural, pentru a păşi
într-o ordine nouă, raţională şi morală.

Dacă în accepţie etică, autenticitatea trimite la
ideea de onestitate interioară, consecvenţă şi
sinceritate, materializată în literatura mărturisirilor, în
sens obiectiv, ea se include în sfera noţiunilor de
adevărat şi veridic (cf. gr. authenticos, „care face
autoritate”, „genuin”, „original”) şi nu ţine de o apreciere
subiectivă, ci emană de la o autoritate instituţională:
dreptul, religia sau raţiunea ştiinţifică. Autentic este,
conform dicţionarelor, ceea ce oferă certitudine
(documente, titluri)5, ceea ce face autoritate (acte,
dovezi inatacabile etc.) printr-o referire permanentă la
adevăruri, texte, fapte, constatări verificate, de
provenienţă absolută. Conceptul de autenticitate se
găseşte la temelia culturii occidentale, unde apare legat
organic de autoritatea textelor normative şi

instauratoare, în cele două câmpuri, ale dreptului şi
religiei. El desemnează autoritatea unui text, fără a-i
prejudicia semnificaţia. Noţiune solidară,
neautenticitatea nu vizează decât falsificarea deliberată
sau copierea eronată a textului autentic. Quattrocento-
ul italian a secularizat noţiunea, transferând raţiunii
puterea de a institui semnele de autenticitate şi
permiţând, astfel, anexarea sa de către filologia şi
istoriografia pe cale de a se naşte.

Termenul grec άνεθύης, sinonim cu αύίοχειρ,
desemnează, mai întâi, pe acela care face ceva cu
propriile mâini, apoi, pe acela care deţine autoritatea.
El este reluat, în acest din urmă sens, de către cultura
romană, care îl integrează în domeniul normativ al
dreptului: un „decret autentic” (authenticus) este dat
de cel care deţine autoritatea. Astfel, autenticitatea este
o proprietate asociată actelor textuale (câteodată chiar
orale), ce emană de la o autoritate. În dreptul canonic,
preluat de biserica creştină din Occident de la dreptul
roman, autentice sunt acele documente scrise, care stau
mărturii şi ale căror autoritate, în justiţie sau în
învăţământul teologic, nu poate fi recuzată. Termenul
este, aşadar, de la început, legat de fundamentele
comunităţii umane şi ale instituţionalizării sale6. În
această fază a istoriei ideii de autenticitate, atributul
era rezervat în exclusivitate Bibliei şi scriitorilor biblici,
deţinătorii „adevărului” religios inatacabil, concepţie
şi accepţie tipic medievală. Apologeţii creştini încă din
secolul al II-lea delimitau scriitorii biblici, singurii
autentici, de cei păgâni, numind însemnările creştine,
apomneumoneumata, în opoziţie cu cele mincinoase

ale păgânilor. În acelaşi sens, Sidonius Apollinarius realiza
o clasificare, distingând între autorii autentici, adică cei
biblici şi disputatores, autorii de tratate teologice. Rolul
important, jucat de conceptul de autenticitate de-a lungul
Evului mediu timpuriu şi al Evului mediu în Europa
occidentală, trimite la antonimul său, conceptul de
neautenticitate, şi la contextul falsificării. Abundenţa
falsurilor curente în aceste epoci, mai cu seamă în secolul al
VIII-lea, în domeniul dreptului canon şi în acela, mai larg, al
practicilor religioase, necesita o riguroasă elaborare de
semne şi criterii de autenticitate, unele materiale şi
intenţionale (sigilii, peceţi, semnături), iar altele stilistice
(formule).

În Renaştere, conceptul de autenticitate se lărgeşte
printr-o delegare de autoritate către raţiunea critică chemată
să se exercite din momentul în care textele dogmatice în
cauză implică actori umani. În Dictionnaire de Théologie
catholique, se arată că este „omeneşte autentică orice carte

a cărei origine nu este pătată de
nici o fraudă sau orice carte a cărei
origine este legitimă”,
adăugându-se totodată că trebuie
recunoscut faptul că „denumirea
de autentic nu este prea fericită,
ea poate produce confuzie”, mai
potrivite fiind expresiile latine
genuinus, genuinitus”. Această
inflexiune semantică are ca suport

paradigmatic pamfletul lui Lorenzo Valla despre Donation
de Constantin , ce viza critica internă a „pseudo
evangheliilor”, în numele raţiunii. Laicizând criteriile de
autenticitate devenite nu doar stilistice, ci şi terminologice,
psihologice şi istorice, Valla articulează câmpului teologiei
pe cel al filologiei şi ajunge, în mod paradoxal, la punerea la
îndoială a infailibilităţii autorităţii. Cu toate acestea, obiectul
vizat de conceptul de autenticitate şi de aplicarea criteriilor
sale rămâne unul textual: este vorba de a recunoaşte
legitimitatea originii unui text sau a unei cărţi. Astfel, în
domeniul religios, autenticitatea nu coincide în mod necesar
cu veracitatea. O carte apocrifă, precum Vulgata nu este
prin aceasta mai puţin autentică. „Autenticitatea implică
conformitate netrunchiată cu originalul textual, altfel spus,
calitatea intangibilă şi permanentă a unui fundament: suport
al unei dogme, al unui drept, al unui rit sau, într-o perspectiva
laică, al unui distins, al unei mărturii. Autenticitatea nu pune
deci la socoteală devenirea în timp, ea nu priveşte nici
semnificaţia, nici fiinţa fizică, ci temeiul unei identităţi”,
opinează Françoise Choay7. Limba germană recunoaşte
dedublarea de sens suferită de termenul de autenticitate.
Prin Authenticität, ea desemnează ceea ce este legitim prin
autoritate: accepţiune astăzi în vigoare la canonişti, care
continuă să numească autentic orice document pe care
autoritatea supremă a Bisericii l-a recunoscut în mod oficial
şi l-a impus ca obligatoriu; prin authentie8, ea vizează ceea
ce este legitimat de către critică şi este, în acest fel, înzestrat
cu autoritate şi identitate istorice. Paralel cu aceste conotaţii,
atât în Renaştere, cât şi în Clasicism, a fi autentic echivala

(continuarea la pagina 23)
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răsăritul

hotel în care ne trezim găuri în aer
prin draperiile lui
îşi plimbă părinţii
trupul umbră
şi vinde scump pe la uşi
bufonul surdomut
perucile
jongleriile

iar tu aştepţi să suflu în ceaţă
ca în lumânare
să haiducim
să călărim în picioare
caii în goană
care vor lua în piepturile lor
fiece vis
tras cu aţa
prin tunel de cărăbuş

răsăritul

hotel în care
prin podele răsar
macii
petalele de portocal

între maluri

s-ar putea să-ţi aduc aminte cândva
cum ne privim unghiile acvarii cu peşti
şi că scârţîie perna când ne foim
în vele umflate cearşafuri înalte

cum udaţi de-atâta fugă printre roţi dinţate
în călcâiele tocite
ne-am oprit
pe marginea dimineţii de acum
să ne salutăm olarul cu palmele murdare de noi

s-ar putea să-ţi aduc aminte cândva
că soarele se scurge
pe prima noastră piele
ca pe ferestre
când tăiem ceaţa
cu piepturile ca vârfurile de barcă

norii au intrat pe geam

astăzi
ziua care vine mereu
cu viteza unui ghemotoc de hârtie
suflat prin ţeavă de-un copil
când ne îmbrăcăm lumea
haină încheiată până la ultimul nasture
ne desenăm pete
ne mirăm ca girafele
că putem întinde bărbia sprijinind-o cât mai sus
umflăm baloane
le băgăm în plicuri
chiar dacă
pe acoperişul arătătoarelor noastre
se mai plimbă sinucigaşul
cu mâinile la spate
printre guguştiuci
ne mai murdărim încă o dată
la gură
unul pe altul
cu vată de zahăr

Pinball

în groapa pe care o săpăm
aerul dintre mine şi tine zvâcneşte
cu picioare de greieri
culori
facem tumbe ca în burta mamei
exerciţii la paralele pe fire întinse de telegraf
împinşi printre
coloane
arcade
ne azvârlim în uşi trântite
cu umerii goi
şi când cerul ne frige la degete
îl tragem ca o plapumă
geam de vitrină peste noi

SIM ONA
TOMA
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poem cu motto pentru aglaya v.

când mur im
ne întoarcem de unde am plecat

 adică
 în burta mamei

este o bubă
ce trebuie scoasă
zise mama mamei mele
învârtind mămăliga aşa
cum o învăţase mama ei
văzând că n-o fierbe destul

fiica ei
mama mea
zvâcneşte pe masă
în analizele medicale

e mică şi aş spune doar
că e de-o seamă cu mine
sau tot la fel
o soră mai mică
aşa că
cine mai e tata
cel cu ochelarii cu dioptrii potrivite
pe taraba din piaţă
care mângâie cu degetul
rândurile din pagini aurii

spitalul universitar, spitalul colentina, institutul
oncologic, clinica radiologică

mama mamei mele
nu râde niciodată
a învăţat să nu râdă
când a fost tunsă
în puşcărie
mâna ei dreaptă
sigură stă pe cuţit
şi cuţitul taie
adânc găina cu pielea galbenă
până la mai
(aşa i se spune ficatului acolo unde ea s-a născut)
îmi arată fierea
ca o bubă
ce trebuie scoasă
dacă nu eşti atent se sparge şi
toată carnea se amărăşte
nu mai e bună de nimic

mâncăm rasol de găină în aburi de pene opărite

mama mamei mele
îşi priveşte copila cum se întoarce pe dos
şi seamănă
din ce în ce mai mult a cocon
eu aştept ca tata să mă ia în braţe
hopa sus şi să mergem pa-pa

***
clădirile înalte sunt

albe pe dinăuntru
au coridoare lungi

numere
liftiere mofluze

care croşetează

când merg
pe coridoare lungi

îmi pun mâinile la ochi
să n-o văd pe

mama
deschizându-se ca

o uşă

dacă aş fi liftieră
mi-aş desena

ferestre
la lift

anonimul gălăţean

liftul lui charon

murind neinspiraţi, trecând prin ceţuri
ca prin dulceţuri
ori gropi comune
ne-apropiem de tot ce-i mai bun
de tot ce urmează

şi ne întâlnim cu frank sinatra
purtându-şi piatra de mormânt
cântând de las vegas
şi câteva iubiri

şi ne mai întâlnim şi cu aglaya,
hotărâtă, zburând prin ceţuri
cu un făcăleţ magic
care putea călători
şi printr-o mămăligă primordială
în rămăşiţele căreia
fulgi unii amerindieni
pot ghici sfârşitul unei lumi

(sau măcar a unor calendare)

O lume ca oricare alta
care va mai veni
fără a întârzia la întâlnire
dând, ca unii, vina pe Charon

Paro
diem!
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AVANPREMIERĂ:
MECIUL SECOLULUI  LA GALAŢI! ECHIPA

CAMPIOANĂ CONTRA... RESTULUI
POEZIEI!

ANTRENOR: Sergiu Dumitrescu Senior! Cu dalta, ochiul şi spiritul
artistului plastic, mare iubitor de jocuri cu mărgele de sticlă, poezie şi

alte tehnici ale frumosului, maestrul a creat o nouă echipă care nu
poate avea ca deviză decât „Lăsaţi-ne să ne pregătim pentru Liga

campionilor!” sau, dacă vreţi, „Pentru poezie nu există Mastercard!”

PROGRAM DE MECI

UNUUUUUUUUU: poarta Poeziei nu putea fi apărată decât
de un poet care are şi preocupări de istorie şi critică literară. De
ceva timp cunoscut cu numele de joc literar drept Anonimul
gălăţean:.a.g. sau eiiiiiiiiiii giiiiiiiiiii secarăăăăăăăă!

DOIIIIIIIIIII: campioana foşnetelor, apărător visător, dar şi
necruţător, săgetător de partea dreaptă a terenului liric, purtând
tradiţional şi nefăcând de ruşine numele zeiţei vânătorii -
Dianaaaaaaaaa Marandici Mănăilă!

TREI! Cum îi şade bine unui apărător central, se pricepe şi la
proză, şi la poezie, dar şi la ceva critică literară... În afara fotbalului
poezie, a joggingului pe splayul Dunării, a mai practicat şi
gimnastică  în... Atlantida! Andreiiiiiiiiiiiiii
Veleeeeeeeeeeeaaaaaa!

PATRUUUUUUU: Joacă bine nu numai ca apărător stânga,
ci şi ca jurnalist... imparţial! Vine din lumea baschetului... de gaşcă,
unde era campioană la aruncări de trei puncte! Crede în destinul
unui personaj literar care ar putea fi şi numele unei echipe de
fotbal de fabulă , Victoriţa! Nicoletaaaaaaaaaa
Onofreiiiiiiiiiiiiii!

CINCI: Dacă ne luăm după numărul de pe tricou, acest
Bourceanu al echipei campioane a Poeziei a demonstrat că metafora
face casă bună cu istoria! Şi nu este un pitbull al literaturii precum
fostul fotbalist gălăţean: este un „poet al tandreţei care nu mai
există”! Cu un volum precum „Aceiaşi” la apărătoare, va rezista
oricărui atac: Andreiiiiiiiiiiii Novac!

ŞASE: Propunem o reîntoarcere la sistemul cu libero! Lasă
Poezia să treacă, dar nu adversarul!!!!!!!!!!!!!!!!! După cicatricile
lăsate de Frumos, tot amânându-şi un al doilea volum, o recunoşti

după... semnele pe care le lasă la loviturile libere! Cu cele două
aripi ale sale, poate zbura deseori sub clopote albastre!
VAAAAAAAAAAAAliiiiiiiiiiiiiiiiii Crăciun!

ŞAPTE: Dacă vă gândiţi la Cristiano Ronaldo, nu vă gândiţi
bine! La Galaţi, cu şapte legendar este Claudiu Vaişcovici! Tot un
om al spectacolului ca şi fostul jucător al Oţelului şi al lui Dinamo
este şi extrema noastră dreaptă de atac, călită în campionate ale
poeziei europene. Mai nou, aleargă pe teren şi cu aparatul foto:
Peter SraghreeeeeeeeeeR!

OPT, OPT, OPT: Angelaaaaaaaa Ribinciuc! O
învingătoare care ştie că doar cei obişnuţi cu victoriile pot câştiga
cuburile noastre de aer cele de toate zilele. Pasele sale la întâlnire
o situează în rândul jucătorilor de cultură şi de suflet. Are din
campionatul pe metafore al Danemarcei o amintire de neuitat!

NOUĂ: Un vârf de atac care mai joacă din când în când şi cu
duhurile nisipurilor, aşa doar, de amorul artelor sportive! Ştie
când să iasă în faţa centrărilor venite de la toţi îngerii echipelor
unde a jucat! Un golgheter înnăscut: Alinaaaaaaa Beatrice!

ZEEEECEEEEE: O Messi a Poeziei care driblează prozaicul
mai ceva ca un Pele sau un Maradona. Driblează, coordonează,
centrează, marchează! Când înscrie nu strigă
GOOOOOOOOOLLLLLL, ci Luminăăăăăăăăăăăăă! Un căpitan
care nu a pierdut nicio corabieeee a frumuseţii: Florinaaaa
Zahariaaaaaaaa!

UNSPREZECE: avem şi un jucător-antrenor, un magician
care transferă orice poet într-un adevărat star! Şi de televiziune,
pentru cei care mai privesc şi TVR Cultural! O extremă stângă
cum rar întâlneşti! Tinereţe şi maturitate în joc! Cel care ştie că
singurătatea vine de pe Facebook! Marfă reîncărcată: Dan
Mirceaaaaaaaaaaa Cipariuuuuuuuuuuu!

ZIUA MONDIALĂ
A POEZIEI!!!

Soseşte...
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ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI
De la dreapta la stânga, adică de la antrenor şi numărul unsprezece la numărul unu, vor intra în
teren.... următorii, răspunzând şi la întrebările de mai jos ale coordonatorului proiectului:

ÎNTREBĂRI
1) Ce reprezintă Galaţiul pentru tine?
2) Ce poet îţi bântuie minţile şi creaţia?
3) Ce este un poem?
4) Care este cea mai ciudată întâmplare pe
care aţi trăit-o până acum?
5) Cum vezi ziua de mâine?
6) Ce înseamnă pentru tine o Echipă?
7) Pentru ce motiv ar trebui să dansăm mai
mult?
8) Aţi „driblat” vreodată în ceea ce aţi făcut?
9) Cui ar trebui să mulţumeşti pentru ceea ce
eşti?
10) Pentru ce (cine) îţi pare rău?
11) Cea mai mare realizare (meciul câştigat)?

F. Z.

Sergiu DUMITRESCU, Coach, rãspunde:
1) Dunărea.
2) Edgar A. Poe.
3) O formă pură.
4) Viaţa.
5) Ultima.
6) O formă de agregare.
7) Nu ştiu să răspund.
8) În ceea ce am făcut „NU”.

9) Lui Dumnezeu.
10) Pentru ce nu am făcut.
1 1 ) O caut!

Florina, care a centrat şi a şi marcat!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) O cuşcă.
2) Toţi poeţii.
3) O febră de care zac.
4) Atunci când eu n-am mai fost eu.
5) Necesară. Am de terminat ceva.
6) Echilibru.
7) Fără motiv. În poezie nu te poţi opri să dansezi, se zice.
8) Da.
9) Tuturor. Nimănui.
10) Pentru cine nu înţelege.
11) Întâlnirea cu mine.

Dan Mircea Cipariu răspunde:
1) Sincer? Mai multe femei frumoase cu care am călătorit pe ape...
2) Negreşit, acela pentru care lumea scria în versuri şi gândea în poezii...Eminescu!
3) Un început de iluzie, un sfârşit de singurătate!
4) La Chişinău, am cunoscut-o pe cea mai frumoasă femeie din lume. După ce am petrecut cu ea o noapte

eliadescă, am condus-o până la recepţia hotelului unde locuia. Urma să ne vedem peste câteva ore. Am revenit la
recepţie şi mi s-a spus că cea pe care o caut n-a locuit niciodată în acel loc. Am căutat-o ani întregi şi n-am
găsit-o! Cred, tot mai mult, că a fost un vis în carne şi oase pe care, odată ce-l atingi, dispare pentru totdeauna!

5) Cândva, am întrebat-o pe adorabila fată a bulibaşei de Iaşi, o adolescentă de 12-13 ani, cu privire albastră,
cum vede ea Viitorul? Am primit următorul răspuns: „Până în prezent, e foarte bun!” Ziua de mâine, până în
prezent, pentru mine, e foarte curgătoare. Ca Dunărea, de exemplu!

6) Nevoia de Celălalt!
7) Pentru a găsi şi astfel un son interior!
8) Da. Am o listă de eşecuri impresionantă!
9) Destinului care este o formă subtilă de a-ţi arăta că există Dumnezeu!
10) Pentru ceea ce am risipit fără să îmi dau seamă că risipesc!
11) O femeie cu care am învăţat atingerea Luminii într-un alfabet de umbre...

Poezia cam
pioană la G

alaţi!
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Peter Sragher, extrema stângă, stângaci, dar nu
în scris, răspunde:

1) Locul în care Dunărea îşi hotărăşte soarta definitiv,
şi anume să se îndrepte către disoluţia ei, să se sinucidă,
dulce, lent, meandrându-se curgător, oprindu-se-n
stuful Deltei, dar păşind cu fire de ape tulburi spre
moartea ei sărată. Locul în care am cunoscut oameni,
deveniţi între timp prieteni şi care au făcut locurile
gălăţene să lumineze mai puternic decât o şarjă de oţel
incandescentă.

2) Unul dintre poeţii pe care-i iubesc este Rainer Maria
Rilke, citit în original. Orice traducere schimbă şi face
să pălească sufletul lui. Nu numai poezia, dar şi proza,
scrisorile sale, adevărate monumente literare. George
Bacovia, cel mai apropiat sufleteşte dintre poeţii români,
descoperit în adolescenţă prin lecturile de seară ale tatălui

meu. Un poet care mă înalţă spiritual ca puţini alţii. De
curând l-am descoperit pe poetul estonian Anders Ehin,
un poet suprarealist de mare valoare. Sunt şi alţii care
trăiesc în mine, fac parte din mine şi îmi vorbesc la
ceas de seară, de zi, ca şi cum am respira împreună
acelaşi aer. Şi-l respirăm. Nu sunt singur.

3) Energia care intră în armonie şi consonanţă cu
universul.

4) Prin 1995 scriam la un volum de proză poetică, pe
atunci trebuie că era un fel de jurnal, cum îl numeam,
în Grecia şi despre Grecia. Lucram la calculator şi
textele mele scrise în limba română au dispărut. M-a
apucat disperarea, pentru că fusese muncă multă de
vară şi transpiram şi versuri pe piele, nu le scriam doar
pe pagina virtuală. Aveam impresia că a dispărut şi Grecia
odată cu cartea mea. Teama a durat însă doar câteva

Angela Ribinciuc:

1) Cubul de aer de Dunăre, vital pentru mine.
2) Ioanid Romanescu. Scrie aşa cum mi-ar fi plăcut să scriu.
3) O respiraţie aşternută pe hârtie şi dăruită oricui.
4) O cascadorie (un accident) de acum 12 ani, care mi-a

amintit câte mai am de făcut.
5) Cu o cafea bună, doi ochi mari şi o continuă stare de

imponderabilitate.
6) De mică am învăţat să iubesc echipa din care fac

parte, indiferent cum s-a numit ea.
7) Ştii filmul „Parfum de femeie”?
8) Doar pentru deliciul galeriei.
9) Tuturor, dar, în definitiv, sunt oglinda mamei.
10) Pentru anii dinainte de accidentul de acum 12 ani.
11) Ana.

Alina Beatrice Cheşcă:

1. Galaţiul este locul evoluţiei mele, locul care mi-a oferit
oamenii şi întâmplările ce m-au construit spiritual, locul care m-a
învăţat ce înseamnă VIAŢA şi IUBIREA.

2. Rumi Mawlana şi Rabindranath Tagore...
3. Lumina, fericire, eu însămi... O călătorie magică prin lumea

mea interioară şi exterioară.
4. Faptul că Dumnezeu mi-a adus în cale oamenii pe care i-am

aşteptat şi că mi s-au întâmplat poveşti miraculoase pe care le-am
visat şi sperat mulţi ani.

5. Un mâine – UTOPIE! O lume frumoasă, în care să putem
zbura liberi prin iubire, prietenie şi... poezie.

6. Este dublul nostru, îmbrăţişarea pe care o oferim şi primim înainte să pornim la „cucerirea” lumii.
7. Pentru că dansul ne eliberează, pentru că e sublim să dansezi, din când în când, la sentiment cu Dionisos.
8. Driblez mereu în jocul cu timpul, cu moartea spirituală şi cu tot ceea ce mă îndepărtează de esenţa mea.
9. Lui Dumnezeu, familiei, prietenilor, mie însămi, iubirilor mele şi poeziei nesfârşite din jurul nostru.
10. Pentru că nu ne oferim suficient timp să trăim toată frumuseţea, iubirea, dumnezeirea şi toată poezia din

noi şi din semenii noştri.
11. Faptul că am călătorit cu fascinaţie prin lumea aceasta magică, am trăit poveşti dumnezeieşti şi am avut

grijă de copilul din mine.
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Vali Crăciun:

1.Spaţiul mărginit de apa în ale cărei unduiri poezia,
viaţa şi timpul sunt mereu fragile şi eterne.

2. R. M. Rilke, Ungaretti....
3. O fereastră deschisă spre toate lumile.
4. O premoniţie care s-a verificat.
5.Solară.
6. O punte sigură, avântul de a trece de la o vârstă

spirituală la alta.
7. Pentru a exersa libertatea.
8. Da.
9. Părinţilor şi domnului Colceriu Nicolae. Lui

Dumnezeu, pentru răbdare... Anticarilor şi bibliotecarilor. Scriitorilor sofisticaţi şi lumii contradictorii...
10. Pentru toate proiectele, ideile abandonate din lipsa timpului fizic...
11. Familia.

secunde, lungi ca orele.  A apărut ceva nemaivăzut:
textul meu, dar acum având caractere eline. Nu-mi
venea să cred ochilor că tot textul începea cu alfa
şi se termina cu omega. Nu înţelegeam nimic, dar
eram fericit. Acum, nu am fost chiar fericit cu totul,
pentru că mă căzneam de acum să văd cum readuc
textul la normalitate, adică la caractere latine. Aveam
impresia că textul a simţit că este
vorba de Grecia

şi nu mai
voia litere latine,

opunându-se cu toate puterile să mai fie
aşternut pe monitor cu literele ocupanţilor romani,
ci voia iarăşi să ajungă la origini, şi anume la limba
greacă.

5) Nu există o zi de mâine, pentru că timpul nu
există. Noi împărţim ceea ce numim în mod
convenţional timp în zi şi noapte, în dimineaţă şi
seară, în anotimpuri, luând în seamă schimbările pe
care le vedem în jurul nostru. Aşa că timpul este
mereu şi în acest mereu nu văd o zi de mâine, nici o
schimbare. Căci ziua de mâine nu există.

6) O echipă este locul în care cel mai bine se face
ceva împreună. Locul în care o parte din sufletul
tău se împărtăşeşte şi se îmbogăţeşte, pentru ca la
sfârşit să nu mai fie ceea ce a fost înainte.

7) Pentru că dansează cuvintele în urechile
noastre, pentru că există armonie a mişcării în buzele
noastre care concretizează ceva ce nu există, o limbă

pe care o visăm. Aşa că atunci când toate acestea se
adună într-un tot, trupul nostru începe să se mişte a
dans. De fapt, nu trupul se mişcă, ci sufletul. Dar aşa
ne înşelăm noi în ceea ce vedem.

8) Da, m-am împiedicat în ceea ce era necesar să
fac, din lipsă de iniţiativă, din lene, din neputinţă. Am
ratat, ca şi cum aş fi ratat un unsprezece metri şi aş fi
trădat echipa. O povestire excelentă a lui Peter Handke
„Die Angst des Tormanns vorm Elfmeter” (Teama
portarului de lovitura de penalti) vorbeşte de emoţia celui
care trebuie să salveze echipa de propria ei eroare
capitală.

9) Sunt atât de mulţi, de la bunicii mei, Henri şi Iulia
Sragher, la părinţii mei, Alexandru-Sergiu şi Melania, la
fratele meu, Thomas-Henric, la mătuşa mea, Tantieni,
unchiul meu, Unchiudidi, apoi profesori ca Nicolae Saftu
- română, la Gerhard Selmiciu - chimie,  Fleşariu - de
sport, Anca Kleininger  - steno-dactilografie, Susanne
Dörr - care a terminat facultatea de engleză la Oxford
University în perioada interbelică şi cu care am făcut

engleză, etc. Apoi, la facultate, Alexandru Sincu - teoria
literaturii şi semiotică, Ion Ianoşi şi Vasile Morar -
estetică, Janina Ianoşi - socialism ştiinţific, dar care ne
vorbea cu mare entuziasm de eurocomunismul din Italia,
independent de Moscova, dna Bantaş - literatură engleză.
Cu tata am făcut lucruri minunate, de la bucuria de a
descoperi cutreieratul munţilor, până la preocupările
literare comune. A fost o mare bucurie să traduc cu el
mai multe cărţi. Luate frază cu frază textele şi gândite
împreună. Apoi, fratele meu, Thomas, un om bun şi
inteligent, de care sunt mândru şi care mi-a fost
întotdeauna alături. Şi soţia mea bună şi caldă, talentată,
un adevărat sprijin, Cristina, şi fiul meu David-Thomas,
o bucurie; cum îl numea poeta gălăţeană Stela Iorga,
cel mai bun „poem“ al meu.

10) Că n-am făcut mai multe şi am lâncezit
perioade lungi.

11) Familia mea, soţia Cristina, şi fiul meu,
David-Thomas.
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1) Locul în care, într-un furnal plin de fluturi, m-am
născut. Mare noroc cu Dunărea!

2) Are un nume mai lung. Îl cheamă: Naum
Ivănescu Sorescu Arghezi.

3) Un punct de inflexiune. Acolo, vorba filmului
(„Matrix”): „there is no spoon”. Dacă minţi, îţi furi
căciula singur.

4) Am intrat în vorbă cu o fată pe care nu o
cunoşteam. Încercam să o invit în oraş. Surâdea discret.
Apoi mi-a povestit că mai fusese ceva între noi, cu
nişte ani în urmă. Am avut, efectiv, un sentiment de om
paraşutat în lume.

5) Oricât de critic aş fi relativ la prezent, sunt un
optimist incurabil. Aşa că pentru mine, invariabil, mâine va fi mai bine, indiferent de „prognoze”.

6) O echipă este mai mult decât suma individualităţilor care o compun, mereu am crezut asta. Cine nu ştie
să se „topească” într-un fel în echipă, păstrându-şi, totuşi, individualitatea, pierde.

7) Eu nu prea dansez. Dansul e o forma de hipnoză, iar drogul meu preferat e luciditatea. Nici ideile sau
poemele mele nu se pot asocia dansului, că prea trântesc.

8) Cu siguranţă: viaţa însăşi e un sistem complex de driblinguri.
9) Prietenilor. Prietenia este cel mai important dintre sentimente. A nu se încurca cu dragostea sau cu

amiciţia! Poate că e totuna cu iubirea.
10) Pentru toţi cei care, talentaţi şi frumoşi, bântuiţi de Poezie, n-au apucat să publice o carte, indiferent de

motive.
11) Încă nu e niciunul câştigat. Sunt câteva în desfăşurare. Ori poate că am câştigat un meci mic cu lenea

şi cu mediocritatea. Dar cred că mă înşel.

Andrei Novac:

1) Un port cultural.
2) Nichita Stănescu.
3) O stare de spirit.
4) Pierderea unor persoane dragi.
5) Ca pe o şansă.
6) Unitate.
7) Pentru libertate.
8) Doar pe terenul de fotbal.
9) Lui Dumnezeu.
10) Pentru tot ce am pierdut.
11) Nu am trădat niciodată pe nimeni.

Pasă de la
Nicoleta Onofrei...      1) Oraşul în care m-am născut.

2) Viaţa.
3)  Receptarea vieţii.
4) Un omuleţ albastru.
5) Nu ştiu.
6) Oameni uniţi de iubirea pentru acelaşi sport şi de plăcerea pe care

le-o oferă.
7) Ar trebui să dansăm mai mult.
8) La baschet, şi, dacă mă gândesc bine, mereu şi peste tot.
9) Întâmplărilor, oamenilor din întâmplări, inclusiv mie, chiar dacă mai

mult mă înjur.
10) Mai bine de atât nu se poate.
11) Meciul jucat şi berea de după şi, evident, aruncările de la trei puncte

din meci.
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Diana:

1. Mama, locul în care tata mă
ţinea în cârcă, Dunărea holbându-se
petrol la toate aceste poveşti...

2. Păi... Florina... pentru că
m-a luat de mână prima dată când am
păşit desculţă prin poem.

3. În consecinţă, locul în care eu
păşesc desculţă...:)

4. Nu m-am gândit până acum la
această întrebare... dar cred că este
ciudat să cauţi ceva ce nu mai există...
şi să insişti...

5. Capătă culoarea  mea,
dimineaţa.... eu sunt multicoloră...

6. Atunci când o mână de oameni
privesc printr-un monoclu cu pietre colorate, acela din copilărie, dacă mai ştiţi, şi îl rotesc în acelaşi timp şi se
opresc la aceleaşi imagini pentru a se bucura de forme şi de culori împreună.

7. Cred că ar răspunde minunat Cohen, în locul meu...
8. Poate.
9. Sunt mulţi oameni şi nu aş vrea să omit

pe nimeni... Lor, în principiu.
10. Nu am contabilizat, sincer... Dar sunt

păreri de rău.... Sunt laolaltă, într-un mutalism
amar, cu rădăcini şi tot tacâmul.

11. Un om care mă cotrobăie în inimă...
Avem acelaşi gust.

a.g.secară:

1.Un târg al deşertăciunilor, dar şi al
poeziei... Un dar al Dunării...

2. Nici mulţi, dar nici puţini... N-aş putea
spune că mă bântuie... Să zicem că sunt vreo
40 şi mă-ntreb ce caut şi eu printre ei... Fără
să fi spus vreodată „Sesam, deschide-te!”...

3.Un eros, o meditaţie, un câine de poezie, sau poate mai ales o rugăciune... De multe ori exerciţii
de vanitate...

4.Fiecare zi, poate chiar fiecare clipă. Ca scriitor, faptul de a scrie ceva la care te-ntorci, mirându-te că tu
ai putut scrie acel ceva…

5.Nu trăim cu adevărat decât o singură zi! Mâine nu există, ca să fiu ieftin paradoxal!
6.În general, echipele pentru care jucam câştigau... Iar dacă nu câştigam, încercam să mă bucur de joc...

Toastam pentru frumuseţea înfrângerilor! Echipele acestea nu prea aveau antrenor... Lipseşte un antrenor.
Îmi lipseşte. De aceea în ultimul timp am început să fac jogging. Sau doar meditaţie. Sau să am sentimentul că
încurc lumea... Poate chiar o încurc.

7.Dansul este pentru mine o problemă de intimitate sau de şamanism... personal. Dervişism...
8. Prefer şuturile! Au şi driblingurile farmecul lor, când nu umilesc adversarul... dar nu ştiu dacă există

astfel de driblinguri!
9. Dacă aş şti ce sunt aş şti şi cui să mulţumesc „pentru ceea ce sunt”! Aşa mulţumesc tuturor celor care

au ştiut să dăruiască!
10.Că nu voi mai putea să mă joc de-a îngerul păzitor!
11. Probabil câteva poeme, sau poate doar câteva versuri, un copil, o poveste cu până la adânci bătrâneţi,

alte câteva basme în care au învins zmeii, prietenii pe care i-aş dori...
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Tănase Dănăilă: Domnule Vasile Andru, sunteţi un
scriitor cu o aură specială, cu orientare accentuată spre
studiul religiilor, al raportării omului la divinitate.
Deschis cu seninătate spre dialog, spre oameni. Despre
cronologia dv. biografică şi ascensiunea literară avem
suficiente surse pentru a ne ostoi curiozităţile. În
deschiderea dialogului nostru vă adresez o întrebare
poate lipsită de discreţie, pentru că pătrundem în spaţiul
dv. intim: Cine sunteţi dumneavoastră, nu cel din fişa
cronologică, ci acel dinăuntrul fiinţei? Aţi ajuns la o
cunoaştere a Sinelui?

Vasile Andru:Răspunsul l-am dat, de ceva vreme, în cărţi
şi-n rostiri. Proza mea este povestea sufletului, iar eseul
sapienţial este îngrijirea sufletului. Sunt un scriitor fără
secrete.  Un critic spunea, citind romanul istoric Noaptea
împăratului, că, din roman, a înţeles mai mult abisalul lui
Andru decât pe cel al împăratului Traian!... Evident, uneori
o revelare sau o descoperire despre Sine este incifrată. În
cartea Terapia destinului se găsesc destule repere unde a
ajuns autorul în cunoaşterea Sinelui. Aşadar, v-am răspuns
pozitiv. Pentru cine vrea să afle mai multe despre taina Sinelui,
prefer să nu-i dau n răspunsuri, ci soluţii. De aceea, de ani
de zile, îndrum un grup de practică sapienţială, unde mulţi
fac experienţa cu totul particulară a întâlnirii cu sinele cel
necunoscut.

T.D.: Invocasem în prima întrebare aspectul intimităţii
omului. Dar oare omul mai are intimitate? Nu este aceasta

Un scriitor fără secrete - Vasile ANDRU

„Trăim în civilizaţia culpei. Se putea şi mai rău....”

A încerca să creionezi în cuvinte persoana şi personalitatea
scriitorului Vasile Andru nu o vei putea face mai bine decât a
făcut-o el însuşi. Cine doreşte să îl descifreze nu are alt mod decât
acela de a-i citi cărţile. Între coperţile sale se află Sinele său care nu
poate fi explicat, ci doar simţit. În cărţile sale, fraza, metafora,
mustesc de duh al blândeţei, de pace, sunt ziditoare pentru că sunt
pline de adiere divină. A cunoscut culturi şi religii, ca un pelerin ne
spune el, dar şi ca un explorator, am spune noi. Cu privirea sa virgină,
a cercetat lumea, în general, şi omul în special, căutându-i înţelesurile
nu în afară ci în zonele tainice, de adâncime. A înţeles, şi se osteneşte
a ne face şi pe noi a înţelege, că lumea nu este nici mai bună, nici
mai rea decât cât suntem fiecare dintre noi. Tânguirea este un semn
al căderii, iar atunci când vom conştientiza că fiecare dintre noi
suntem răspunzători de cum este lumea, ne aflăm pe un urcuş, o
treaptă pe scara spre Sus.
Dă-i omului o scară şi o va folosi ca să coboare, spunea cineva.

Scriitorul Vasile Andru nu numai că ne oferă o scară dar ne învaţă şi
să urcăm spunându-ne că Salvarea este personală, chiar dacă

prăbuşirea este colectivă iar Masele încep de la individ, de la persoană. Toţi dorim să schimbăm lumea dar
puţini suntem cei care dorim să ne schimbăm noi înşine. Te invităm, cititorule, în universul lui Vasile Andru
care ne spune că este un scriitor fără secrete.

o dramă a omului contemporan, ca viaţa sa să fie un
spectacol public, să nu mai aibă tihna de a sta de vorbă
cu sine?

V.A.: Să ne înţelegem: vorbim de omul contemporan, sau
de scriitorul contemporan? Ai viaţă intimă în măsura în care
vrei să ai viaţă intimă. Să nu uitaţi că în satul tradiţional
viaţa era toată la vedere, şi era foarte bine, că trăind mereu
sub ochii obştii satului, omul trăia mai moral şi mai hieratic.
În oraş, în metropolă, viaţa este ascunsă, nu este la vedere,
nu este spectacol public; decât dacă eşti o vedetă sau te
interesează mediatizarea sau eşti pradă dulce-amară a
mediatizării. Tihna de a sta de vorbă cu tine este o opţiune
personală, o vrednicie, o ucenicie. Pentru asta, pustia nu-i
o soluţie obligatorie. Arhim. Roman Braga zicea: Pustie,
astăzi, doar la New York mai găseşti. Eu, ca unul care am
fost şi la Athos, şi la New York, vă zic că poţi găsi tihnă în
amândouă locurile.

T.D.: Aţi scris multe cărţi iniţiatice în care încercaţi să
împăcaţi omul cu sine şi cu lumea, să îi calmaţi
contrarietăţile, să îl puneţi în armonie cu divinitatea. De
ce nu reuşeşte omul să îşi direcţioneze numai în sens
pozitiv liberul său arbitru? Sunt ispitele lumii mai
puternice decât voinţa sa?

V.A.: Din ignoranţă omul nu reuşeşte. Şi din constrângere
genetică. Liberul arbitru este o poveste romantică despre
libertatea de a eşua. Teologii au romantismul lor când
vorbesc de liberul arbitru… Omul păcătos alege păcatul
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…pentru că între păcat şi pedepsirea lui este un decalaj
uneori atât de mare, încât el comite încă o sută de păcate.
Cât despre ispite…ele au sens de încercări. Fără ispită
nu-i mântuire.

T.D.: Citez din cartea dv., Psihoterapie isihastă: O
doză de agresivitate inconştientă avem cu toţii. Ne
naştem cu ea. Ea este baza complexului Cain.
Inconştient vrei
să-l elimini pe semenul tău. Omul se simte bine dacă
elimină un om. Subconştientul său se simte bine când
lichidează pe cineva, când extermină. Cumplită povară
este revărsată în fiinţa omului odată cu prima inspiraţie.
Dar pentru echilibru interior, nu am moştenit şi gena
liniştită a lui Abel, a lui Set? Păcatul lui Cain când va
fi ars?

V.A.: Am spus: o doză sau un procent de agresivitate
avem cu toţii. În acelaşi volum, spuneam că există o masă

mare de oameni blânzi, ereditar blânzi, şi citam din  Fericiri
că cei blânzi vor moşteni pământul.

T.D.: Credeţi că poporul român este profund în
credinţa sa, sau mai mult mimetic? Nu spune cu buzele
Doamne, Doamne! iar în gând şi faptă este departe de
cele sfinte. Atunci de unde atâta vrăjmăşie, invidie,
perversitate, dincolo de firea sa, revărsate în ambient?

V.A.: Părintele Teofil Pârăian spunea că la mulţi vede
mai mult superstiţie decât credinţă. Mai facem o deosebire
între cei creduli şi cei credincioşi. Constatam cândva: Ateii
au dispărut cu toţii, iar credincioşii au devenit tot
mai atei!

Vedeţi, ateismul este o lene de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu… Deci asta ar fi situaţia generală, azi. Cât
despre vrăjmăşie şi crimă, în societatea de azi… vă rog să
citiţi în Apocalipsă că omenirea se împarte în patru
categorii: vătămătorii, sordizii, drepţii şi sfinţii. De la geneză
şi până la plinitul vremilor! Trăim în civilizaţia culpei. Dar
şi aşa, civilizaţia mai estompează asperităţile… şi credinţa
mai produce evenimente metanoice… Deci, sunt speranţe
că cei blânzi vor moşteni pământul.

T.D.: Lumea se află într-o cursă necontrolată pentru
acumulare, dincolo de nevoile sale. Savantul Henri
Coandă spunea că nu necesitatea creează  obiectul ci
obiectul creează necesitatea. Omul îşi creează întâi

bunuri apoi îşi creează trebuinţele. Dar, această cursă
necontrolată pentru nu se răzbună, nu strică
echilibrul omului?

V.A.: Întrebare retorică. Da, aşa stau lucrurile, şi criza
de azi este o primă consecinţă amară a consumismului ca
fals ideal modern. Pentru salvare, pentru supravieţuire,
ne vom orienta spre o disciplină personală a sapienţiei, a
reducerii trebuinţelor… Salvarea este personală, chiar
dacă prăbuşirea este colectivă.

T.D.: Printre conflictele lumii, cel religios are o
extensie destul de accentuată. Unii slujitori ai bisericii
şi creştini au o atitudine tolerantă, susţin o apropiere
între religii. Alţii însă, sunt radicali, înverşunaţi,
împotriva oricărui dialog interconfesional. Credeţi că
se va ajunge în istorie la o unificare a religiilor?

V.A.: Da. Deja se ştie că religiile se separă în politică şi
se unifică în rugăciune, în iluminare. Când politicul

religiilor se va estompa, premisa unificării
se va întări.

T.D.: Sunteţi un iubitor şi un căutător
de înţelepciune. Este suficientă o viaţă de
om pentru a deveni înţelept?

V.A.: Înţelept te naşti, nu devii.
Înţelepciunea este genetică. Învăţarea
înţelepciunii este doar aducerea aminte.
Este conştientizarea ei. Maeştrii de
înţelepciune sunt acei oameni care ştiu
să-ţi aducă aminte că o ai în tine. Ei îţi vor
produce o revelaţie, printr-un şoc iniţiatic.
Cum să dobândesc perfecţiunea? a
întrebat ucenicul. Iată cum: poartă-te ca
şi cum ai fi perfect! i-a răspuns maestrul,
ca primă lecţie.

T.D.: Dumneavoastră, Vasile Andru, aţi
încercat o definiţie proprie a omului?

V.A.: Da. În romanul Muntele Calvarului. Spuneam
cam aşa: Omul este singura vietate care, după ce-a ajuns
în vârful muntelui, continuă să urce. (Este o definiţie
inspirată din practicile sapienţiale…)

T.D.: Aţi călătorit mult prin lume. Există un loc
anume pentru care simţiţi un magnetism sau vă place
să fiţi un om al întregii planete, un veşnic călător?

V.A.: Sunt un om al Bucovinei. Când călătoresc în
India, în America, în Grecia, în Japonia… în
Voshopole…parcă merg la neamuri. Şi, firesc, sunt tratat
ca un neam al lor… Acesta este un aspect al
mondializării. Alt aspect: Călătoriile mele sunt pelerinaje.
Am făcut, o dată, şi experienţa emigrării, în Noua Zeelandă.
Dar s-a văzut repede că n-am stofă de emigrant, ci aveam
în raniţă bastonul de pelerin… Emigrantul caută raiul pe
pământ, pelerinul îl caută Sus. Eu l-am aflat şi pe pământ
(raiul esthetos) şi în Transcendent (raiul noitos). Ba chiar
şi la Bucureşti! Cineva zicea că Bucureşti este iadul.
I-am răspuns: Este doar un rai imperfect…

T.D.: În toate scrierile şi în expunerile orale le
programaţi oamenilor cele trei perfecţiuni: vorbire
perfectă, gândire perfectă, acţiune perfectă. Le spuneţi
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că vorbirea bună şi fapta bună sunt ca şi ofrande necesare bunei vieţuiri. Dar când se va ajunge la aceasta, în
masă, ca să depăşim agresivitatea şi trivialitatea de azi?

V.A.: Masele încep de la individ, de la persoană. Controlează-ţi propria ta optimizare, şi sute se vor mântui în jurul
tău! Aşa ne sugerează experienţa desăvârşirii.

T.D.: Aţi studiat multe culturi, religii, fenomene sociale din multe ţări. Cum se împacă?  Aţi fost în Micul Tibet,
aţi avut întâlniri cu Dalai Lama, o lume eterogenă. Toate acestea nu v-au adus într-o stare de confuzie a
propriei identităţi?

V.A.:Vă răspund la această întrebare pe care aţi preluat-o de la Baba Safta. Dv. ştiţi răspunsul, dar mi-aţi ridicat o
minge la fileu!  Răspund cu sentimentul de bunăvoire, pentru că şi Baba Safta merită să afle că Andru , vizitându-l pe
Dalai Lama, nu a devenit lamaist, şi vizitându-l pe Papa Ioan Paul al II-lea n-a devenit papistaş… Ştiţi, există un folclor
Vasile Andru, creat în anii  l991-1992, creat de Baba Safta bigot-extremistă, cum că Andru, mergând în India, îşi strică
ortodoxia… la păgânii aceia.  Mai  adaug atât: In India, după ce am dat examene şi am primit titlul de master în filosofia
Vedanta, un coleg m-a întrebat: Tu nu rămâi în India? Nu ţi-ai găsit aici Calea? I-am răspuns: Eu am venit în India
cu Calea găsită de acasă! Acesta-i răspunsul mereu valabil.

T.D.: Referindu-se la dumneavoastră, un critic literar spunea că Literatura română a pierdut un scriitor şi a
câştigat un predicator. (Sau un propovăduitor! cum rectifica părintele Nicolae Forda.) Să înţelegem că literatura
cu mesaj sacerdoţial este considerată colaterală în contextul istoriei literare? De ce această disjuncţie? Un
scriitor cu o literatură atât de ziditoare  nu este o adăugire, acoperă un spaţiu destul de liber ca gen?

V.A.:Aţi sugerat şi răspunsul: este o relaţie firească  între literatură şi sacerdoţiu. Literatura poate avea şi o
dimensiune soteriologică. În ce mă priveşte, sunt totuşi un scriitor. Deja figurez în Istorii literare, acolo e locul meu,
nu în Sinaxare…

T.D.: Să încheiaţi, vă rog, cu un cuvânt-ofrandă , pentru cititorii acestui interviu.
V.A. –  Da. Închei cu cuvintele cu care se încheie Biblia: MARAN ATHA! (adică: Vino, Doamne!)

Citind cărţile scriitorului Vasile Andru, audiindu-i discursurile iniţiatice, cu siguranţă vom dobândi înţelegerea
că ordinea din imediatul nostru începe cu ordinea dinăuntru nostru. Este o intercondiţionare dialectică. Şi, vom
mai putea învăţa a aşeza liniştea în noi nu doar prin modul în care ne trăim bucuriile ci, mai ales, prin modul în
care ne suportăm durerile.

Iar prin cursurile sale la cercul de iniţiere isihastică,  oferă oamenilor o cale spre îmbunătăţire. Pentru că el
însuşi este un îmbunătăţit. Un psihoterapeut care a dobândit nu doar liniştea din sine ci şi meşteşugul de a-l
transmite. Între Darul său scriitoricesc şi Harul său sacerdoţial armonia este deplină.

Cuvintele sale scrise şi grăite, dacă vom avea deschiderea de a le primi revărsarea, ne vor fi cu folos, ne vor
spori spiritual.

6 februarie 2012 Interviu realizat de Tănase DĂNĂILĂ

Zon@literară: Zona tinerilor scriitori

Bine aţi venit în Zonă! Nu, nu Zona fraţilor Arcadi şi Boris Strugaţki, ci Zon@literară, cea
mai nouă revistă a tinerei generaţii.

Pe pagina de Facebook, Zon@literară (sau „Zona literară”) se defineşte ca o „revistă de cultură
şi atitudine”. Tot de acolo aflăm că a fost înfiinţată în 2011 de către Asociaţia Culturală cu acelaşi
nume. Ce îşi propune? Iată: „educarea non-formală prin artă şi literatură a tinerei generaţii,
dezvoltarea ei în spiritul conştiinţei de sine, stimularea dorinţei de informare şi autodepăşire într-un
sens pozitiv”.

Colectivul redacţional îl are în frunte pe tânărul, dar cunoscutul poet ieşean Paul Gorban.
Secretar de redacţie: proaspătul debutant în poezie Matei Hutopilă. Între redactori şi redactori
asociaţi îi regăsim pe: Felix Nicolau, Şerban Axinte, Daniel D.Marin, Aida Hancer sau Igor Ursenco.
După cum se vede, un colectiv tânăr pentru o revistă a tinerei generaţii.

Revista apare pe hârtie cu sprijinul editurii Herg Benet, una dintre cele mai noi şi mai active
edituri din ţară. Dar, cred eu, Zon@literară are o circulaţie bună datorită faptului că este lansată şi online. Primul număr al revistei a
fost unul dublu: septembrie-octombrie 2011. La fel şi ultimul (până în prezent): ianuarie-februarie 2012.

Ultimul număr al revistei debutează cu un „TIMEditorial” semnat Marius Ştefan Aldea: „La telefon cu Eminescu”: „l-am
sunat pe Eminescu şi am vorbit despre generaţia asta nouă de poeţi şi scriitori, de la 2000 încoace”. Epilog: „în fine, hai că suntem beţi,
duhneşte în noi poezia şi ţi se duc minutele din cosmote. Bine, bătrâne, bine. Hai noroc , sănătate, data viitoare suni tu.” Următoarea
rubrică este „Atitudini & polemică”, unde avem un material semnat de Adrian Suciu: „Despre poeţi, poezii şi alte chestii”. „În poezie,
nu sunt interesat de perfecţiunea textului ci de puritatea stării care îl generează. Câtă vreme e corect, textul e  neimportant în poezie”,
ne împărtăşeşte Adrian Suciu. Urmează rubricile: „Vizual & Virtual”, „Laptopiseţiul literar”, „Avatar”, „Avatar magazin”, „Labirintul
prozei”, „Dramaturgie”, „Mouse liric”, „Zon@ncheta”, „Poesis”, „Interviu”, „Reviste în zon@”, „Click Libris” şi „Eveniment”.

Şedere plăcută în Zon@! Aici poemele au proprietăţi ciudate, legile literaturii sunt date peste cap, iar colectivul redacţional
este format din Stalkeri. Succes, Paul Gorb@n!

PS: ultimul număr al revistei poate fi descărcat de pe blogul redactorului şef (http://paulgorban.blogspot.com/).
Andrei Velea
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cu a scrie conform principiilor clasice, tradiţionale,
dogmatizate. Astfel, ,,tragedia autentică” va respecta canoanele
aristotelice. După Renaştere, sensul termenului de autenticitate
suferă numeroase alterări şi devieri. El va fi introdus în practica
curentă a societăţii occidentale, fiind despărţit de accepţia sa
originară şi primind varii semnificaţii, în general, conotate de
ideile de adevăr şi de calitate fizică sau morală, iar câteodată
chiar dotate cu o valoare ontologică. Analiza acestor
întrebuinţări aproximative impune câteva observaţii specifice.
În primul rând, noţiunea de autenticitate a fost corect
întrebuinţată în studiul textelor, de către disciplinele întemeiate
pe raţiune, ca filologia, diplomaţia şi istoriografia, care au asociat-
o cu semiologii specifice. Trebuie menţionat totuşi că înainte de
inventarea imprimeriei, textele antichităţii clasice nu puteau fi
declarate filologic autentice cu toată rigoarea, decât prin abuz
de limbaj, din moment ce în nici unul din aceste cazuri nu se
poseda manuscrisul original (al lui Platon, Aristotel, Lucretius).
Imprimeria a făcut ca textele autorilor moderni să devină abstracte,

permiţând aplicarea legitimă a
adjectivului autentic cărţilor
acestora şi suprimând, astfel,
problemele complexe pe care le pune
copia.

În altă ordine de idei,
transpunerea conceptului de
autenticitate în câmpul obiectelor materiale - mai întâi de către anticarii care considerau
că, spre deosebire de texte, acestea nu pot minţi, apoi de către arheologi şi istorici ai artei
- a făcut să apară multiple dificultăţi, întrucât un atare obiect nu prezintă permanenţa
literală şi abstractă a unui text. El suportă acţiunea timpului. Pentru a putea fi recunoscută,
autenticitatea unui obiect trebuie să fi fost definită în prealabil. Dar progresele tehnicilor
de datare, ca şi progresele analizei morfologice sfârşesc prin a permite o legitimare relativă
a obiectelor ca documente istorice, altfel spus, ele permit o valoare funcţională relativă a

conceptului de autenticitate în câmpurile disciplinare ale arheologiei şi istoriei artei.
În estetica realistă, autentic nu va mai fi principiul estetic, intangibil, ci faptul „adevărat”, pentru care nu certifică

dogma, ci doar observaţia directă. Acum operele literare autentice sînt cele care oferă documente de viaţă reală.
Scriitorii realişti acordă atenţie prezentării obiective a adevărului, observării existenţei reale (sociale, istorice, psihologice)
printr-o prezentare veridică a realităţii. Autenticitatea ca metodă se va opune invenţiei romaneşti, fabulaţiei, impunând
primatul faptului „adevărat”, trăit, obiectiv, de unde vor deriva cel puţin două noi consecinţe literare importante. (Va
urma; legenda ilustraţii - pagina 46)

NOTE:

1Alexandru Săndulescu, Dicţionar de termeni literari, Bucureşti, Editura Academiei, 1976, p. 11.
2Gh.Crăciun, Autenticitatea ca metodă de lucru, în vol. Cu garda deschisă, Iaşi, Institutul European, 1997, p. 33.
3Adrian Marino, în Dicţionar de idei literare, (Bucureşti, Editura Eminescu, 1973) reţine trei sensuri ale conceptului de autenticitate:
etic, obiectiv şi  filozofic.
4Constantin Micu, Itinerariu în absolut, în „Meşterul Manole”, nr. 4-7, 1940, p. 36.
5Accepţia datează încă din secolul al XVIII-lea. Ilustrativ, în  acest sens, este studiul lui Thomas Warton, An Enquiry into the
Authenticity of the Poems attribued to Thomas Rowley, apărut în 1782. Estetica realistă  avea să adopte tocmai o astfel de
definiţie, atunci când valoarea faptului „adevărat” începe să fie cultivată şi în literatură.
6Cf. Françoise Choay, Alegoria patrimoniului, Bucureşti, Editura Simetria, 1998, p. 197. Un fapt demn de reţinut este că în
antichitate  se recurgea frecvent la comparaţia inedită  cu metalele, ca jaloane, în periodizarea istoriei omenirii, percepută ca o
continuă decădere. Aimericus, un grămătic de pe la 1086, autor al volumului Ars lectoria, repune în circulaţie criteriul metalelor, dar
nu pentru a periodiza istoria literară, ci pentru a ierarhiza operele. Astfel, în accepţia lui, literaturii autentice i-ar corespunde aurum,
hagiografice – argentum, communia – stagnum şi apocripha – plumbum (Cf. Vasile Florescu, Conceptul de literatură veche,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 112).
7Françoise Choay, op. cit., p. 198.
8Germana mai dispune de o altă vocabulă, Eigentlichkeit, pentru a desemna o calitate proprie, pe care franceza o traduce prin
authenticité, după cum stă mărturie traducerea sub tit lul Jargon de l’authenticité a  că rţii  lui Th. W. Adorno, Jargon der
Eigentlichkeit  (1964).

FEŢELE AUTENTICITĂŢII
(continuarea de la pagina 11)

foto 1

foto 2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 Nr.121

Dunărea de Jos MMXII

24

Unul dintre oamenii care mi-a zdruncinat
fundamental coerenţa tabloului meu existenţial, aşa zis
ştiinţific, mi-a fost contemporan. Am convieţuit doar
câteva luni.

Este vorba despre Edgar Cayce, care s-a născut în
1877 şi a murit la 3 ianuarie 1945.

Cayce a fost un om care a exersat o practică
medicală, recunoscută şi tolerată de autorităţi cu toate
că nu avea nici un fel de pregătire în acest domeniu.

În 1927 i s-a construit şi pus la dispoziţie un spital
la Virginia Beach, în statul Virginia din S.U.A.

Niciodată nu a fost urmărit de către autorităţi
pentru practică medicală ilegală. Mai mult, sesizând
interesul ştiinţific al capacităţilor sale
inexplicabile prin datele ştiinţei
oficiale, toate cazurile pe care le-a
tratat şi diagnosticat sunt complet
documentate şi toate se află într-un
Institut ştiinţific creat în 1931.

La vârsta de 24 de ani, Cayce
şi-a pierdut capacitatea de a vorbi, a
devenit afon aparent, după ce a
înghiţit un calmant pentru a-şi trata
durerea de cap. Această stare s-a
menţinut timp de un an, toate
încercările medicilor de a-l vindeca
dând greş. Atunci Cayce, care îşi
descoperise tot felul de daruri şi
dotări ciudate (dacă adormea cu capul
pe o carte se trezea cunoscându-i
conţinutul, vedea aurele, nimbul ce
înconjura capul tuturor oamenilor, se
autohipnotiza şi avea acces la
informaţii ciudate despre alţii) a
hotărât să se trateze singur.

S-a autohipnotizat şi s-a
concentrat asupra propriului laringe.
Cayce şi-a recăpătat vorbirea.

Asaltat de bolnavi, Cayce a ajuns să practice o
medicină stranie dar eficientă.

Putea diagnostica la distanţă de mii de kilometri.
Nu trebuia să vadă pacientul ci îi erau necesare doar
numele, adresa şi locul unde se afla în acel moment
individul.

Intra în inconştienţă, în hipnoză şi cineva nota
spusele sale. De aceea aceste consultaţii-diagnostice
sunt cunoscute sub numele de „lecturi”. A tratat peste
9000 de pacienţi, documentaţia fiecărui caz fiind
păstrată. Eficacitatea sa diagnostică era de aproape
90%. Nevoia de a ajuta pe alţii era imperativă.

Când a încercat să sisteze această activitate
medicală şi-a pierdut din nou vocea. Îşi putea menţine
vocea numai prin aceste practici medicale.

De unde îşi trăgea informaţia?

La un moment dat a indicat ca remediu „apa de Clary”.
Nu ştia ce este. Nimeni nu auzise de un asemenea
medicament. Nici Cayce. S-a publicat despre aceasta în ziare
din străinătate.

Între timp, Cayce, printr-o nouă autohipnoză, a indicat
formula chimică a substanţelor din soluţia medicament.

Iar din Europa a venit scrisoarea unui cititor de ziar.
Apa de Clary fusese inventată de tatăl său şi nu se mai
producea de 50 de ani…

Cayce avea şi darul predicţiei şi al clarviziunii.
Predicţia (dar acest dar, verificat, l-au avut destui)

înseamnă un lucru absolut tulburător: viaţa noastră este o
piesă deja scrisă în amănunt de alţii, nu dăm cu zarurile ci ne

spunem inconştient replica
urmând o cale déjà trasată,
pe care nu o putem
schimba.

Este un (oare?)
adevăr susţinut în Geneva
medievală de către Calvin.

Ce ţi-e scris, în frunte
ţi-e pus spune românul. În
privinţa destinului
biologic, lucrurile sunt
clare. Eşti predestinat.

Descifrarea codului
genetic la om (cu câţiva ani
în urmă) a demonstrat-o!

Dar şi restul? Totul
până la cel mai mic
amănunt?

Cayce a prevăzut cele
două războaie mondiale
(când vor izbucni şi când
se vor termina),
independenţa Indiei,
moartea violentă a
preşedintelui Kennedy,

existenţa planetei Pluto, apariţia laserului, a televiziunii…
A afirmat că piramidele au o vechime de 10.000 de ani.

Nu au o vechime de 10.000 de ani, dar sunt orientate spre
poziţia stelei Sirius de acum 10.000 de ani! Şi asta s-a aflat
doar de când calculatoarele au evoluat suficient să determine
această poziţie.

De atunci pe mine, postum, Cayce m-a convins.
Eu sunt dintre ai lui!
Numai că vezi, Cayce a susţinut şi reîncarnarea!
O speranţă sau un blestem?
Ce-am fost, ce voi deveni, ce înseamnă asta

pentru suflet?
Oare sufletul este acelaşi şi doar trece prin avataruri?

(sursa foto: Wikipedia)

Medicina intuitivă
Prof. Dr. Nicolae Bacalbaşa

Edgar Cayce
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FASCINAŢIA LECTURII
Ideal ar fi  ca viaţa noastră să devină, mereu, o

acumulare in crescendo de frumoase realizări, de veghe
şi de înnobilare în spaţiul generos al logosului, prin
exemplaritate şi în perpetuu dialog cu propria noastră
conştiinţă. Numai astfel, vom avea sentimentul că fiinţa
noastră „reprezintă încoronarea creaţiei” 1 noastre.

Şi-n acest context, permiteţi-mi să ne-amintim de o
personalitate a ştiinţei şi culturii universale, care se
numeşte Ioan Petru Culianu şi care, la începutul acestui
an calendaristic, ar fi putut împlini... 62 de ani. Oricum,
de dincolo de timp şi spaţiu, mereu, modestul nostru
gând ne-nălţă, prin lectura scrierilor sale, bineştiut, cât
de fascinat a fost profesorul Ioan Petru Culianu de
gândirea magică a Renaşterii, de tehnicile divinaţiei,

de experienţele extazului, de
coborârea în fantastic, de
natura spirituală a erosului,
supus unui riguros ceremonial2.
Tema sa preferată rămâne
ascensiunea celestă,3 subtilă
învăluire în „fantasticul pur şi
glacial” (Noaptea sufletul
meu), pentru ca, „înfipt în
tăcerea acestei lumi ca o
piatră” smaraldică, să încerce
(şi să reuşească) a construi o
„artă a fugii din lume”, o artă a

„evadării” spre alte dimensiuni ale cunoaşterii (Fuga I).
Scriitorul Ioan Petru Culianu rămâne pentru noi un

„coborâtor din seminţia” marilor înţelepţi, cu un
tulburător destin. Un geniu „imprevizibil şi derutant”.4

Cunoscându-i treptele ascensiunii sale, ca om şi ca
gânditor, vom rosti împreună cu scriitorul că încifrat este
„cântarul lumii şi nelumii” şi... „tainice sunt căile
faptelor omului”, „îndelungată suferinţa...”  (Moartea
şi fata)

Filosoful Ioan Petru Culianu, însă, a învăţat (de la
mentorul său, Mircea Eliade) „să abordeze diversele
religii în respectul deplin al valorilor lor şi într-un
spirit de profundă consideraţie” întru lărgirea
orizontului gnoseologic. 5

Ca student al Facultăţii de Limbi Romanice,
Clasice şi Orientale (Universitatea Bucureşti), Ioan
Petru Culianu aprofundează latina cu prof. Cicerone
Poghirc, sanscrita - cu prof. Sergiu Al-George, sanscrita
şi hindi - cu prof. Prabuddh Vidyasagar (Hyderabad).
Învaţă greaca, araba şi ebraica; lingvistica generală şi
limbile romanice, precum şi cultura indiană. Citeşte scrieri
semnate de M. Eliade, precum şi tratate despre yoga şi
despre morfologia sacrului. Încurajările marelui profesor
îl determină pe studentul Culianu să se consacre istoriei
religiilor.

Luând în consideraţie şi debutul literar al lui Culianu
(elev, în ultimul an de liceu), în revista “Cronica”, nr. 9 /
sâmbătă 4 martie 1967, la rubrica „Primii paşi”, cu o
prezentare favorabilă, semnată de Mircea Radu Iacoban:

Şi-am râs prosteşte, fără voia mea... (text care deschide
volumul postum Arta fugii, atunci vom înţelege că paginile
acestei reviste îl vor stimula. La acest text de debut, reţinem
şi publicarea altor scrieri, tot în „Cronica” ieşeană, precum:
Seara, lângă perete (nr. 34/26.08.1967), Atmosferă senină,
În loc de început: mereu început, Obiecte în mişcare
(10.06.1967), Imaginaţi armata în Golf (20.01.1968), Arta
fugii (16.03.1968), Cămaşa roşie (7.06.1969), Lumină (nr.
48/29.11.1969).

În perioada studenţiei, lui Culianu îi apar mai multe
texte literare în presa literară a timpului. Sub semnătura sa,
în revista ieşeană („Cronica”, nr. 51/1971), reţinem şi un
interviu cu profesorul său, Cicerone Poghirc, în care se
aduc informaţii despre activitatea Asociaţiei de Studii
Orientale din Bucureşti care, până la acea dată, organizase
deja trei simpozioane, fiecare dintre ele sporind apreciabil
“consistenţa” orientalisticii româneşti.

Din momentul în care refuză colaborarea cu securitatea,
lui Culianu nu i se mai publică niciun text în presa literară
românească, iar volumul de povestiri Arta fugii, predat, în
1971, editurii Eminescu, nu numai că nu a apărut, dar nici nu
l-a mai putut recupera vreodată.

În acelaşi an, 1971, Facultatea îl nominalizează pentru
o bursă de o lună, la Siena, la nişte cursuri de vară. Lui
Culianu nu i se aprobă plecarea. În anul următor, la o nouă
propunere a conducerii facultăţii, Culianu va obţine bursa
(acordată de Ministerul italian de Externe) şi viza de plecare
în Italia, la Università per Stranieri (Perugia). Culianu va
părăsi România, definitiv, la data de 4 iulie 1972. După ce
i-a expirat bursa, la scurt timp, Culianu va fi considerat
transfug, i se va intenta un proces politic, fiind condamnat,
în “contumacie”, la şase ani de închisoare.

Între timp, Universitatea din Perugia îi va reînnoi bursa
pentru Corsi di Alta Cultura, iar din 1973, Culianu va cere
azil politic. Ca urmare, va petrece cinci luni în lagărele de la
Trieste şi Latina. După această perioadă delicată, tânărul
Culianu va obţine o slujbă de “collaboratore alla ricerca”,
la Istituto Europeo per l’Unificazione del Dirito  del
Lavoro din Roma, iar în toamna anului 1972, o bursă de
studii la Universitŕ Cattolica del Sacro Cuore din Milano.
Va studia istoria religiilor, sub îndrumarea profesorului Ugo
Bianchi (1922-1995), obţinând licenţa, cu teza “Gnosticismo
e pensiero contemporaneo: Hans Jonas”, cu titlul de
Dottore in littere, disciplina Istoria Religiilor.

În septembrie 1974, Culianu îl va vizita pe Eliade la
Paris, iar în 1975, la invitaţia “şamanului”, va petrece un
semestru la Divinity School din  Chicago, ca “student
postdoctoral”. La New York, îl va cunoaşte pe Hans Jonas
(1903-1993), evreu german, format la şcoala lui Bultmann şi
Heidegger, considerat “cel mai poetic şi totodată cel mai
pătrunzător... interpret al gnosticismului”. Ceea ce-i
apropie pe cei doi (discipolul şi mentorul) este convingerea
că gnosticismul este “în esenţă, o modalitate de gândire
optimistă”, în sensul că omul se naşte liber “într-o
împărăţie transcendentă” (spre deosebire de existenţialişti,
care afirmau că omul este în esenţă un captiv într-această

Livia Ciupercă
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lume). Narhaniel Deutsch este de părere că ceea ce l-a
apropiat pe tânărul Culianu de Hans Jonas ar fi fost
statutul amândurora de refugiaţi, identificându-se “cu
figura gnostică centrală” cunoscută drept “Omul
străin”/ “Străinul”, amândoi având parte de soarta
străinului (singuri, neprotejaţi, neînţeleşi...) Aşa se
explică de ce Culianu îl consideră pe mentorul său drept
“călăuză pentru propria sa explorare”, apreciind că
Hans Jonas “a conferit gnosticismului antic
inteligibilitate şi un prestigiu egal cu cel al unor
fenomene moderne cum ar fi existenţialismul”.

După susţinerea tezei de licenţă, lui Culianu i se
oferă un contract pe durata a patru ani, la Milano,
lucrând alături de profesorul Bianchi. În 1976, pleacă în
Olanda, la Universitatea din Groningen. Aici, va susţine
cursuri de literatură română, de romanistică şi de teorie
literară. Va preda şi un curs de istoria religiilor. Va
conferenţia pe teme legate de cercetările sale. În 1978,
va publica monografia Mircea Eliade, în Italia. În iunie
1980, va susţine doctoratul de “3-e cycle en Sciences
des Religions (Histoire et Philosophie)”, la Sorbona,
cu lucrarea “Expériences de l’extase et symboles de
l’Ascension de l’Hellénisme à l‘Islam”. În 1981, va
publica împreună cu prietenii săi italieni, volumul
“Religione e potere”, iar în 1984 -  Éros et magie à la
renaissance. 1484, la Paris. Aflat în Franţa, contactul
cu intelectualitatea română din Paris este inevitabilă.
Notaţii despre prezenţa sa în cercurile frecventate de
români le citim şi în volumul de memorii Nori peste
balcoane (Ed. Humanitas, 1999), unde Sanda Stolojan
notează secvenţe interesante şi despre
Ioan Petru Culianu.

În martie 1986, pleacă la Chicago. Va fi numit
Visiting Professor and Hiram Thomas Guest Lecturer.
După moartea lui Eliade (22.04.1986), devine “legatarul”
operei marelui savant. În iunie, acelaşi an, revine în
Olanda. Îşi pregăteşte teza de doctorat d’État, pe care
o va susţine, la Sorbona, pe 10 ianuarie 1987, cu titlul
„Recherches sur les dualismes d’Occident”. După
acest moment, Culianu va reveni la Chicago... 6

Din 1991 şi până în prezent, se depun eforturi
constante pentru traducerea şi editarea scrierilor sale:
studii filosofice, romane, povestiri, studii critice, multe
texte inedite. Relativ recent, în Suplimentul de Cultură7,
au fost publicate două povestiri inedite din creaţia lui
Ioan Petru Culianu: Râul Selenei şi Noi şi iraţionalul,
texte aflate în arhiva familiei Culianu, texte care aparţin
perioadei exilului italian (1972-1976). În aceste povestiri
recunoaştem aceeaşi tentă confesivă, ca în multe din
textele din Arta fugii, acelaşi vizionarism straniu
,„evenimentele... se petrec înăuntru cu mult
înainte...”(Pază bună) şi, cum „nimic nu e întâmplător”,
multe  „coincidenţe premonitorii..., dacă vrem să
preluăm afirmaţia psihologului Robert H. Hopcke.

Parcurgându-i scrierile (atât cât s-a publicat în
româneşte), vom constata că pentru Ioan Petru Culianu,
literatura rămâne o „provocare”, un „instrument de
cunoaştere şi de experimentare a unor subtile

programe de gândire”. Călăuza  sa „cerească”, divinatorie,
i-a dezvăluit marile taine ale universului, „tainele Marii
Răspântii” (Jocul de smarald), devenind, astfel, un călător
„în lumea cu patru dimensiuni” .8 Creaţia sa ficţională se
impune a fi lecturată în „relaţie directă” cu textele filosofice
ale sale, înnobilată fiind de un subtil simţ al poeticului:
„Raza de foc ce-şi are-n ochii mei izvor / Atins-a a ta
graţioasă umbră. / Spre inima-mi s-alergi grăbit cu dor, /
Tu, cel în care viaţa mea s-adumbră... “ (Jocul de smarald)

Bibliografie:
1. Ioan Petru Culianu – Jocurile minţii. Principiul

antropic. Ed.  Polirom, 2002, p. 185
2. Ioan Petru Culianu. Omul şi opera. Ed. Polirom,

2003, p. 327
3. Ioan Petru Culianu – Iocari serio. Ed. Polirom, 2003,

p. 197
4. Horia-Roman Patapievici – Ultimul Culianu.

Humanitas, 2010
5. Ioan Petru Culianu - Păcatul împotriva spiritului.

Ed. Nemira, 1999, p. 183
6. Ioan Petru Culianu. Omul şi opera. Ed. Polirom,

2003, p. 54-82
7. „Suplimentul de Cultură” al ziarului „Ziarul de Iaşi”,

din săptămâna 11-17 iunie 2011
8. Andrei Oişteanu - Religie, politică şi mit.

Ed. Polirom, 2007, p. 139

Vă aşteptăm cu drag să
donaţi cărţi!

„Toţi scriitorii gălăţeni sunt invitaţi să
doneze cărţi la Centrul Cultural, pentru că de
Ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de
autor, pe 23 aprilie, Centrul Cultural, cu sprijinul
Ministerului Culturii, va desfăşura un proiect
inedit numit ENDLESS BOOK: va realiza o
Coloană fără sfârşit a cărţilor cu toţi scriitori
gălăţeni”.Sunt aşteptate astfel donaţii de carte
semnată de scriitori gălăţeni, de la Costache
Conachi încoace, care vor fi adunate şi în trei
urne, pentru a lua apoi drumul Basarabiei.
Urmează ca pe 15 mai, de Ziua Latinităţii, cărţile
să fie transportate la Consulatul României din
Cahul, Republica Moldova, spre a fi donate unei
biblioteci din raionul basarabean Leova.

ENDLESS BOOK
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George Bădărău

Jocuri de umbre

Corneliu Bârleanu, aflat într-o comuniune permanentă
cu natura, evocă secvenţe autobiografice, în ton romantic,
unde dorul, nostalgia şi duioşia provoacă nelinişti, frământări
sufleteşti, de la simpla contemplaţie până la aspiraţia la
reintegrare în marele cosmos. În acorduri tradiţionale, poetul
reface itinerarii care i-au tulburat existenţa, înfăţişează stampa
cu o anume adâncime cognitivă şi metaforică, pare entuziasmat
de jocul de umbre şi lumini, atunci când versifică pe tema
copilăriei, tinereţii, dragostei, universului sacru. În faţa Marelui
Necunoscut, nu are viziuni terifiante, ci o anume seninătate
mioritică, în care se regăsesc elemente uranice şi telurice,
analogia mamă-icoană, vegetal-degradare, lumină-cunoaştere.

Într-un spaţiu liric domol, străbătut de melancolic, se
resimt la fiecare pas freamătul, răscolirea, dezmorţirea,
zgomotul ploii nevăzute, urme de paşi, cântece şi tânguiri la
nivel acvatic, imagini motrice în cadre vegetale, solitudinea,
căutarea timpului pierdut.

În nostalgia toamnei, poetul îşi regăseşte întreaga viaţă,
de la inocenţa copilului, sacralizată în secvenţe poetice
memorabile, până la surâsul tragic al adultului, împodobit cu
frunzele toamnei la tâmple, de la puritatea primei iubiri până
la sfâşietoarea dragoste târzie, a celui care vede în icoană
imagine şi sacralizare permanentă, reculegere, materializare
spirituală şi are două repere importante în viaţă: biserica şi
casa părintească valorifică motivul poetic al umbrei, în care
jocul nevinovat al copilului prin iarbă de coasă, pare totuna
cu jocul adultului urmărind să prindă în palmă „o zi rătăcită”,
în timp ce ritmurile interioare  se amplifică: „Acum numai
inima nebună bate în tâmple” (Jocuri de umbre).

Dacă în acest joc, de umbre şi lumini, este evocat
portretul mamei, duioşia ei, zâmbetul cald, „clătinarea”
sugerând relaţia dintre două lumi, într-un alt poem este relevat
dorul romantic (izvor, frunziş verde), în concordanţă cu
nostalgia toamnei, frunza călcată, menită să răscolească
amintiri, dorinţe, speranţe, ocolirea, ocolirea esenţei vegetale
într-un univers imaginar: „Degeaba iei paşii-n frunza căzută
a pădurii/  Dorind să-nconjuri în gânduri copacii”
(Doar raza umbrei).

În unele poeme, Corneliu Bârleanu transfigurează
motivul erotic, sub forma unei iubiri din amintiri cu dorinţe,
răzvrătiri, reveniri la integrarea mioritică: „Sunt prea umbrit
să mă-nţeleagă/ De ce-am plecat din veşnicie” (Calea veşnică),
sau evocă dragostea târzie, marcată de tulburarea somnului,
senzorialitatea ierbii ude, dinamism, alergare prin crâng, nopţi
de taină: „De-ai şti că somnu-ţi în palme l-am prins/ Acum
când părul încearcă-a fi nins/ M-ai alerga prin iarba udă de
ploaie,/  Mângâind via ţa, alergând prin zăvoaie!”
(În nopţi de taină).

Mitul adamic (analogia sâni - mere) reliefează erosul
semnificat de voinicul de pe coline, în cadenţe folclorice, într-
un portret psihologic sugerând iubirea chinuitoare, în versuri
scurte, dinamice, expresive, menite să scoată în evidenţă
valorile morale ale eroului baladesc: „Un suflet bun/ Ce are-n
minte-un gând/  Străbun/  Duios/  Misterios”
(Foşnind frunze-n cărări).

Într-un alt poem, reintegrarea în marele cosmos are la
bază o meditaţie pe tema plecării prietenilor în lumea de
dincolo, meditaţie care se amplifică în alt text şi poetul apare
când vesel, când trist, rătăcitor, metamorfozat în ţărâna
răscolită de Dumnezeu: „Acum păşesc încet şi rar,/ trist,
vesel, uneori hoinar/ Spre datina eternă şi străbună,/ În palma
domnului ţărână (Trecut-au anii).

Altădată este atras de spaţiul sacru, dar şi de sacralizarea
spaţiului profan, evocând biserica Banu înconjurată de schele

(mitul jertfei), în tonalităţi religioase, în timp ce credinţa se înalţă
„prin turla crucii”, sau înfăţişând icoana făcătoare de minuni de la
Mănăstirea Hadâmbu, cu Maica Domnului care plânge: „În taina
întunericului strâns/ Am rămas împietrit/ Împământenit/ În răcoarea
timpului/ Mănăstirii” (Taina cuvântului).

Un peisaj bacovian copleşit de tristeţe, descompunere
vegetală, „lumini cărunte”, valuri zbuciumate, doruri, amintiri,
impresia de crepuscul: „Sunt trist că frunza iarăşi cade(Că amintirile
nu vor cuminte a şade// Cu înserări în ochi şi umezeală-n glas”
(Iarăşi frunza cade) sau un bacovianism cu „zile mărunte”,
„cărunte”, „putredă punte”, materie degradată, tulburare interioară,
până la căderea stelelor ca simbol al morţii (Îmi port paşii).

Uneori poetul versifică pe teme social-politice, amintind de
torturarea celor apropiaţi, în ritmuri împrumutate de la poezia
populară, cu sensuri figurative insolite: „Aşa mi l-au ridicat pe
tata/ Frământându-i inima şi sufletul/ Închizându-i umbletul”
(Ruga icoanei), tulburat când se apropie de casa părintească,
apăsat de solitudine, dar cu speranţa unei renaşteri: „Aşteptând
învierea din apocalipsă / Şi marele dor ce-n inimă-i lipsă”
(Foşnind amintiri).

Poetizând în linie existenţialistă, este atras de universul
acvatic, de marginea mării sugerând frontiera dintre două lumi, ca
în lirica eminesciană: „Marginile lumii aici se opresc” (Marginile
lumii), dar şi efemerul, scurgerea implacabilă a timpului, atunci
când evocă frumoasa cascadă Duruitoarea, zona montană, curgerea
apei „prin crăpături de timp”, sub forma unei dantelări, printre
răşinoase şi stânci dure: „Şi cade, tot cade, huruind printre brazi/
Făcându-şi culcuş şi vad în dura rocă” (Duruitoarea).

Lexicul lui Corneliu Bârleanu are uneori note argheziene la
nivel lexical şi sintactic: „frunze pierdute”, „copaci suri”, secvenţe
de psalm, menite să evidenţieze existenţa divinităţii: „I-am sărutat
mâna bătrână/ Culcându-mi capu-n ţărână,/ Aşteptând ca să deie/
Un tunet de zmee/ Să mângâie piatra şi valea/ Să plouă ducând pe
pâraie jalea” (În umbre durute), note simboliste, în linia lui D.
Anghel, cu grădini, arome, amintiri (vişini, măr - arbore mitic,
salcâm temporalitate, semeţie), decor, senzualism, sinestezii:
„Acum sunt toate-n amintiri,/ Floarea de vişin, de măr,/ Suavă,
roz, plină de mister/ Şi îmi arunc bătrânelor priviri/ Taina salcâmului
în iubirea florii (Alb de fecioară), dar şi note expresioniste,
într-un pastel unde culoarea are valoare de decor: „Martie şi-a
creionat  pe fa ţă /  Culoarea roz de zarzăr înflorit”
(Pridvorul stupului).

De la  suferinţa obişnuită, caracterizată prin combustii
interioare, amplificarea bătăilor inimii (Îmi plouă gânduri), la
sentimentele sfâşietoare ale tinereţii, materializate sub forma unui
obiect uitat pe etajeră în trecut (Tinereţea), până la proiectarea
durerii în infinit (înflorire, fulgi), anotimpul rece (senectute), anii
metaforizaţi, în atitudinea lor titanică: „În fiecare iarnă/ Iau fulgul
încă-nflorit/ Să-l pun pe a vieţii rană” (Zilele trec) şi schiţarea unei
perspective terifiante, unde moartea este surprinsă în metafore
zoomorfe: „O strângere de gheară-nveninată/ Izbeşte crud în tot
şi-n toate/ Şi-şi vrea acţiunea terminată” (În gheţuri călătoare)
sau altădată, în lumina sfântă a candelei, lumina secretă în cercuri,
coborârea duhului: „Se plimbă lumina în cercuri de taină/ Îmbrăcând
casa cu-a duhului haină” (Candelă).

Corneliu Bârleanu, Jocuri de umbre, Editura Pim, Iaşi,
2011
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Conacul stejarilor înfloriţi
(fragment de roman)

Ştia unde era conacul moşierului Ciucă. Tatăl lui
ajungea acolo, cu carul gol, prin Valea Mare, pe buza pârâului
ei,  ori prin podişul ce alungea pădurea Gârboava în
miazănoapte, până vedeai Tătarca din altă pădure, pădurea
Mâţelor. O fugă de cal după o iapă albă,  albă ca prăselele de
os ale unui cuţit ucigaş, era Drumu Mare, din gura râpii lui
Nicoară până în livada cu nuci bătrâni şi plictisiţi, a moşierului.
Cuţitul calului şi galopului de cal se înfingeau atunci, când
cai de vânt săgetau podişul, în vremea întâiului pepene copt,
şi a coacerii unui fruct de om, eu fiul lui Andone şi al Elisabetei,
cum orice fruct din floare-i scuturat, floarea trupului
Despinei, ce-şi mai avea petale în carnea lui. Cuţitele vântului
turbat se odihneau înfipte mohorât  şi în ceafa
arendaşului Tufă.

Nu-şi veni să-şi creadă ochilor cum ,,plodu’ lui
Andone Roşu” apăru din pământ în ceafa lui. ,,Mă când, de
când?”, ,,De mâine, aşa o spus tata”, ,,Cum de mâine, că eu
îl vreau azi”, ,,Păi, azi e în sat ... doar eu, să ...” ,,Tu ,eşti
prea mic, să ...” ,,Ştiu, da Satan şi Plăvan mă ascultă!”,Păi,
di-i aşa, vino cu caru’ mâini la conac! Ştii să încarci saci?,
,,Ştiu, câte unu’, de mijloc, pe burtă şi ... în car!” ,,Ghini,
ghini, mâini, în zori, cum am vorbit!”

Tufă se răsuci, cu toată înălţimea lui, în osia soarelui
de amiază, ce-i trecea prin ceafă în ,,şira schinării” şi între
tălpile lui late, pe pământ.

Arendaşul şi vătaful Tufă se aruncă din ,,osie”,
dincolo de ,,osia” soarelui răsucit în el, aproape să-şi piardă
umbra, pe pământ, aproape să răstoarne docarul din care
coborâse cândva. Caii de la docar stăteau ascunşi sub nuci,
scurmând cu nările în trunchiul lor, în rădăcina lor fără iarbă.

Amiază. Albă şi albastră. Miros de grâu proaspăt
secerat. Lumină galbenă şi întuneric înrădăcinat, miriştea -
infinită. Aleea pietruită despărţea nucii scorojiţi în două şiruri
adverse de moşnegi surzi. ,,Pomul” şi ,,Omul” sunt făcuţi
din aceeaşi osânză. Din pământ şi cenuşă şi sânge şi foc şi
nelinişte, multă nelinişte, ardere mocnită a unui pârg orfic.
Inimă bătândă în cenuşe. Carne de uriaş flămând de inimi.
Cronos dormea în covata cerului cu ochii la pândă. O nouă
naştere, o nouă foame de ... fiu.

- Mă, hiiu lu’ Roşu, stai! Se trezi prins de vorbele
vătafului copilul ce călătorea în sud, spre pădurea de unde
venise, cum venise nu se ştie, pe unde venise nu ştia nici el,
copilul desculţ, de pe cărarea ce lega cu un ştreang de negară
nucii împovăraţi de nuci.

Ion se răsuci pe vorbele vătafului, neînspăimântat
de asprimea lor. Îl ascultă, aşa împotrivit privirii lui, cum
vorbea ca o moară spartă în site : Ce ştii tu la vârsta ta ?... Eu
am trebuinţă de tat-tu. Că el e cărăuş. Io-te-te! am ajuns pe
mâna unui plod. Te văd eu băiet de treabă, da’ nu-i de-ajuns.
Sacii sunt grei ... Apoi, moara îi departe, la Tătarca. Mers de
două ceasuri, cu plăvanii tăi. Cu Plăvan şi Satan. Cu un înger
şi un drac, la jug. Hă! Hă! Ca-n povestea şeia cu baba cloanţa
şi sfânta vineri. Aoleu, azi e vineri ...”

Ion îl lăsă cu bocetele lui. Asta-i muiere , nu vătaf!
Asta-i ...

- Nene Tufă, lasă, o să vie tata dintre vii, din
Tărtăcuţa să vorbiţi ce şi cum. Că eu nu ştiu să vorbesc ca
matale. Şi-apoi, mai e tocmeala. Şi eu nu ştiu să mă tocmesc.

,,Na, că m-am molipsit de ... vorbe multe”, îşi
şopti băiatul, ostenind cărarea cu paşi crăpaţi în talpă.

Două roţi cu şină şi spiţe de stejar şi butuc legat în

chingi, cu talgere cântătoare de cristal, vâsleau pietrişul în urma
băiatului pe urmele băiatului, pe aleia nucilor plictisiţi de om şi de
cal şi de cerb fugărit de lup în cuţitul Drumului Mare, aruncat de
un bandit la Drumu Mare, în inima pădurii Mâţelor şi mai departe,
tot pe sub miazăzi, spre miazănoapte, în Pădurea Cucilor, a lui
Petru Rareş, ori numai spre Moşia Negoiasca.

Tufă tuşi să-şi dreagă glasul risipit în ospăţul vorbelor
lui cu sine :

- Mă, hoo! strigă el spre mai multe fiinţe, deodată.
Copitele cailor potcoviţi scoaseră scântei. Ochii ,,copilului mare”,
ochii ,,bărbatului subpământean” sclipiră. Omul de pe capra
docarului strânse hăţurile strâns de piept.

- Sui lângă mine! oftă el.
Copilul-bărbat, sări pe capră. Nu mai ,,călătorise”

vreodată într-o ,,şaretă boerească”. Nu-i mulţumi vătafului. Ştia
el că treaba asta cu ,,Mă, sui!” venea de la interesul vătafului de a-
şi duce mâine, în zori, grâul la moară. Simţea asta. Că nu-i fusese
la inimă vătafului vorbele ,,Nene Tufă, lasă, o să vie tata ... să
vorbiţi ce şi cum”.

Tufă vorbi din nou, singur, pentru a fi auzit cât mai
puţin. Vorbele au uneori mult venin pentru a fi ascultate, şopti, ca
băiatul să nu-i bănuiască umilinţa.

- Te duc la bostană.
Şi ridică biciul deasupra capului. Caii îl ştiau bun şi nu

se speriară. Biciul fu însoţit de vorbe care ştiau să biciuiască.
- Dii!
Băiatul apucă hăţurile din mâna vătafului bun. Le ţinea

cu evlavie, cu mâinile strânse aproape să-i intre în piept, cu tot cu
fuga cailor de pe drumul neted acum, uşor prăfuit acum, ce se
afunda în ,,iazul” pădurii, în ,,ulucele” fântânilor cu cumpănă, din
gura lui.

Un cal şi o iapă : ea albă, el murg. El privind-o cum îşi
umezea botul în ulucul de brad înflorit cu muşchi verde, verde de
brad. Ea ascultându-i nechezatul, suflare din suflare desprinsă
anume pentru ea, pentru ea.

- Le-o fost sete! răsuflă şi vătaful Tufă, văzându-şi
armăsarul adăpat.

Băuse ultimul strop de apă din uluc. Băiatul sui pe
ghizdeaua fântânii. Apucă funia şi ciutura şi le scufundă în pământ.
Cumpăna scârţâi lung, cu muget de vită însetată, în coasta Pădurii
Gârboavelor. Se cumpănea băiatul cu pietrele ei din capătul
pământean. Capătul ceresc îi stătea în braţe, în braţele împreunate
să-i învingă înstelarea. Se auzi în fundul pământului un gâlgâit
întunecat. Apa umplea ciutura, apa din ciutură şi ciutura, laolaltă
cu imaginea fărâmiţată a băiatului de pe ghizdea, în izvoarele
fântânii, apa dezlega stelele de gravitatea lor în cumpănă.
Ascultătoare, pârghia salcâmului orizontal, domesticit, rotit în
furca altui salcâm, vertical, se înălţă spre cer. Armăsarul sări să
guste apa din ciutură. Băiatul îi îndepărtă botul cât să-i răstoarne
apa în uluc. Apoi, deodată, împreună, caii, sorbiră unda argintie a
mercurului te luric  subpământean, crescând, deodată ,  în
ochii vătafului.

Ridică biciul, parcă pentru a se apăra de ,,creşterea” lor.
Apa, apa e viaţă, îşi spuse în gând, uitând de ce ridicase biciul.

Caii porniră, peste pârâiaşele desprinse din uluc, spre
iaz. Săriră peste ,,mocirla odihnirii lor” sub uluc. Băiatul îi privi
cum îl purtau pe vătaf pe deal, pe un drum semănat în sus, de
dealul Gârbovei, şi nu se dădu jos din funia cumpenei decât atunci
când docarul se înălţă în cer, invizibil. Talgerele lui, bătăi de clopot
în ,,mănăstirea” pădurii, cutremurau soarele din ce în ce mai
fierbinte al amiezii.

Singur, mai singur, amintirea docarului să-i fi fost
însingurarea, luă drumul apusului în tălpi desculţe. Drumul şerpuia
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,,marea iazului”, între iaz şi pădure. Apoi, tot mai înalt,
desprins total de valea cu iaz şi fântâni, pe o altă îngheboşire
a pădurii Gârbova, pe podişul acestei îngheboşiri. Se vedea,
privind în miazănoapte, conacul lui Ciucă, moşia lui cu
mirişti galbene şi nuci bătrâni, în lungul şi în latul ei, crucea
nucilor moşiei lui, crucea veşnic verde a moşiei lui. Casa
conacului era albă, lumina soarelui pălea în acel alb zugrăvit
în verdele stejarilor uriaşi ce o înălţau pe mirişte. O altă
pădure, pădurea lui Ciucă, pădure străjer, te ademenea
să-i priveşti conacul, aşezarea lui maestuoasă, monahală.

- Mă! Dii! se  auzi pe Drumul Mare, glasul
vătafului Tufă, glasul lui cu bici în glas, ce scotea foc şi
pară, pe gură şi pe nas.

Pluteau pe linia orizontului, pe drumul cuţit înfipt
înainte, t rei fiinţe, rostogolind două  roţ i într-o osie
transversală, a lumii, înfiptă în iaz şi Tărtăcuţa. Tărtăcuţa,
găleata viilor pe rod, o vale pronaus al satului de pescari şi
plugari, Tuluceşti.

Băiatul privi cu gândul satul din mintea lui. Tata,
tata a plecat aseară după făină şi peşte. Alexandru s-a întors
dimineaţă în locul lui. Alexandru vecinul bostanei mele. Din
afara pădurii. Avea curaj Iacob, ştia că bostana lui era în
bătaia tunului din Cişmele, dar nu se temea. ,,De-un drum
la Galaţi mi-o rămâne, de-o da boambe rusu toată vara”. Nu
păzea bostana. Venea să-şi hrănească ,,paznicul”. Un câine
legat de gât, cu lanţ prins într-un ţăruş lângă o colibă mare
cât pentru patru oameni. ,,Aşa, cine-o vede, să fugă de
pofta pepenilor mei!” credea el, Alexandru. Şi, tot în zori,
îl caută, în colibă, şi nu-l află. Ion dormea în bordei cu
Despina, în şuba Despinei,  în carnea ei fierbinte de
verişoară, de mamă şi femeie pură.

Alexandru avea ochii holbaţi în bordei, mai să-i
crape de văz, când Ion ieşi din şubă. Un fund gol de femeie
şi un picior lung de femeie, ieşit din blana şubei, îl făcu să
clipească des, spre Ion.

- Da, dormi cu...
Ion nu-i răspunse decât clătinând capul cu da şi

nu, cu răsuciri de ţeastă în barbă şi pe umeri. Alexandru nu
înţelese nimic şi uită ce întrebase.  Retina minţii lui păstra
însă priveliştea incestului ,,dorit de el”.

- Nu vine, moş Andone, da’ vezi, că tre’ să mergi
la conac. Să duci un car cu saci la moară la Tătarca.
Aşa o zis.

Înţeleg, îi răspunse Ion, grăbit, mutându-l cu paşii
lui desculţi şi calzi, pe vestitorul veştii mărunte, pe
Alexandru, înspre car. Boi rumegau încă, tolăniţi sub
coviltirul carului şi sub ,,duhul” stejarului cu mulţi fraţi
schilozi.

- Şi, de poţi, mai vezi de ,,Valentina”. De căţeaua
noastră. Acelaşi răspuns veni spre Alexandru. O clătinare
anapoda din cap. Sub care, clătinare, Ion, îşi acoperi vorbele
da, da, văd, văd.

Alexandru porni spre marginea pădurii, spre
bostana lui cu paznic patruped femeie. Era nepăsător, de
noaptea care vine, de căpăţânile pepenilor lui - numai ochi
- aveau să privească vreodată înăuntru ei.

- Da de unde ştii tu că tata nu vine? strigă Ion pe
urmele lui.

Alexandru îi făcu un semn cu mâna ridicată în cer, în
cerul poienii unde ajunse, de parcă ,,moş Andone” se înălţase
la cer, de parcă vorbea despre oameni dragi lui mai mult
prin semnul înălţării omului la cer decât prin semnul vorbei
omeneşti.

- Ştiu, ştiu! Repetă, pe fiecare pas îndepărtat, cu
ochii în paşi, Alexandru Iacob.

Ion o auzi pe ,,Valentina” cum îl lătra, acolo în

cele două margini : de pădure şi de podiş -  mirişte şi vie şi altă
pădure, pădurea moşierului Ciucă. ,,Auuu!”, răspunse căinele lui
Ion, lătratului căţelei.

Soarele învineţea cu albastru şi fum de apă poienile
pădurii din apus, pline de stejari pitic i, înconjurate  de
stejari bătrâni.

Un clopot grav străbătu bolţile cerului ce se năruiau pe
rând, pe pământ, mai sus de pădure, mai jos de pârâul ei, intrând
la -  fel -  în om şi în stejar, dinspre conac pe mirişte, dinspre mâna
omului ce-i alungea limba în aramă, spre urechi de om şi câine şi
lup, spre ochi care să audă şi urechi care să vadă, în ziua biblică ce
avea să răsară curând.

Noapte - zi : ,,Am de dat de mâncare boilor şi găinilor şi
lupului şi câinelui! Noapte - zi, câine - lup, lup şi câine, orbecăind
sub steaua luminii care-a fost, întunericului ce va să fie!”.

Despina îmbrăca, abia acum, azi, nu ieri, arătările - cruce,
cu haine albe, cu cămăşi de in şi tichii de lână şi fuste de cârpe
pestriţe. Una semăna cu văru’ meu brutaru, cu Ion a Arsiniei, sora
tatălui meu, alta se asemăna unui soldat rus, din cap până-n talpă,
cu armă la şold - mătura de măturică a colibei Despinei, cu pepene
verde în loc de cap şi ochi verzi de dumade crude, cu cisme de
coajă de salcâm şi de stejar, lăcuite cu scrum de urzică şi alior
şi pelin.

Noaptea sfârşi bătaia de clopot şi începu mugetul boilor
de sete. Am! Ham!, lătratul negru, al câinelui negru Califar, şi câte
alte strigă te de închinăciune ale pădurii ascunse în păsări
cântătoare. Apoi Despina îşi aprinse focul ei, în cotlonul ei,
aproape de pragul colibei ei. Că ea nu avea animale să le adape,
nici păsări să le hrănească ori Satani de adormit. Ea era singură,
singură pe lume, ca o închipuire de copil părăsit în mijlocul pădurii,
aruncată acolo fără dragoste, să moară de dorul unui brutar, unui
prins în foc departe, pentru o dospire a gândurilor ei la pâine, la
o ispită a nopţii eterne pe pământ.

Un miros de ouă  pră jite în grăsime umplea ceata
stejarilor pădurii pretutindeni. Lumânare stinsă, uriaşă, fumul
căţăra mirosul în soarele căzut în genunchi pe Miloşul, pe Valea
Paielor. Înalt cât un stejar falnic, apoi, deodată oblic, plecat pe
pădure, peste poligonul cu tunuri în Cişmele şi bătaie în noi, în
Tărnăsoaia, în Ţâru.

O femeie ,,goală” venea spre mine. Cu tigaia aburindă în
mâini. Fumul din cotlonul ei o urmărea, o îmbrăţişa să stea pe loc.
Eu priveam ,,botu’ lui Satan”, muiat până în nări, în apă, în găleata
de zinc. Satan stătea cu ochii lui mari, aşa însetat, stătea cu ochii
pe mine şi pe mersul legănat în şolduri ale Despinei. Aud, în
spatele meu încovoiat, în găleata goală din nările lui  Plăvan:
,,Ţi-o fi foame! Hai să mâncăm!” Îi vorbesc, când uliu sfâşia un
pui de cioară  în salcâmul lui Califar : , ,Da, mi-i foame!
Hai să mâncăm!

Atunci când ne-am întins în bordei, sub şubă, se auzi
lupul Dahomei, cum îl botezase Iacob. Uitasem de el şi auzul lui
mi l-a amintit. ,,Mi-i frig, strânge - mă în braţe, Ioane!”, am crezut
că - mi vorbea Despina. Dar ea adormise. Nu ştiam cum să mă
desprind de trupul ei. Atunci lupul urlă în coliba de deasupra
bordeiului meu, săpat de tata pentru a nu fi lovit de ,,bombele”
azvârlite de ruşi pe noi, din Cişmele. ,,Auuu!” sfârşi amurgul,
lupul din coliba lungită pe trupurile noastre ,,îmbrăţişate”. Şi
câinele Califar i se gudură lupului Dahomei, tot acolo, în ,,lungimea
noastră subpământeană. Adormisem. Şi gândul că tata m-a părăsit
mă azvârli în crucea plină de.. . tâ lhari,  a  unui
vis zbuciumat.
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Într-o noapte, doi hoţi îndemânateci foarte
pătrunseră în casa unui om cu multă stare şi, pe cât de
înţelept, pe atât de respectat de întreaga obşte.
Auzindu-le paşii, omul se dezmetici şi bănui de îndată
că e călcat de hoţi. Cei doi tocmai se pregăteau să
deschidă uşa odăii în care dormea omul nostru când
acesta se apucă să-şi înghiontească nevasta până când
o trezi şi îi şopti la ureche:

- Aud paşii hoţilor care au venit să ne jefuiască.
De aceea aş vrea să mă întrebi fără ocolişuri şi cu multă
stăruinţă de unde şi prin ce mijloace am ajuns eu să
stăpânesc atâta avere. Întreabă-mă cât poţi de tare şi
cu toată convingerea şi, în vreme ce eu par să şovăi, tu
îndârjeşte-te şi linguşeşte-mă până când, în sfârşit, mă
voi lăsa înduplecat şi-ţi voi spune totul.

Nevasta omului, şi ea înţeleaptă şi dibace, începu
să-şi iscodească bărbatul:

- Iubitul meu stăpân, îngăduie-mi să aflu în noaptea
asta un lucru care de mult râvnesc să-mi fie cunoscut.
Spune-mi, rogu-te, cum de-ai ajuns să stăpâneşti toate
aceste bogăţii ce ne-nconjoară?

Omul nostru, vorbind aiurea şi cu nepăsare, îi
răspunse în doi peri. Dar, în cele din urmă, la stăruinţele
înfocate ale nevestei, îi zise:

- Doamna mea, nu pot decât să mă minunez de
ciudata-ţi pornire de a-mi afla tainele. Mulţumeşte-te
mai degrabă să trăieşti în îndestulare, să te înveşmântezi
în straie bogate şi slugile să-ţi împlinească până şi cea
mai neînsemnată dorinţă. Am auzit că toate lucrurile au
urechi şi că de multe lucruri cărora le spui pe nume
ajungi să te căieşti amarnic mai târziu. Prin urmare,
rogu-te, încetează să mă mai tragi de limbă.

Dar rugămintea nu-i potoli nevasta. Cu miere în
glas, ispititoare, femeia îl imploră să-i dezvăluie taina.
Într-un târziu, sătul de-atâta vorbărie, omul îi zise:

 - Toată averea noastră  -  şi te conjur să nu spui
nimănui ce afli acum - e de furat. Într-adevăr, din tot ce
stăpânesc acum, nimic nu am agonisit prin muncă.

Nevasta, neîncrezătoare, îl dojeni cu asprime pentru
acest răspuns de neînchipuit, drept care omul nostru
se simţi nevoit să continue:

- Socoţi poate că tot ce ţi-am spus până acum e
lucru de mirare. Ascultă-mă cu luare aminte. Încă din
leagăn găseam o mare plăcere în a fura, în a şterpeli tot
ce-mi cădea în mână. De aceea o mare parte din viaţă
mi-am petrecut-o printre hoţi, aşa că degetele mele
niciodată n-au cunoscut ce-i tihna. Unul dintre ortaci,
care ţinea mult la mine, m-a învăţat un vicleşug fără
pereche: un descântec pe care trebuia să-l fac razelor
de lună, fapt care-mi îngăduia numaidecât să le pot
îmbrăţişa. Astfel coboram pe ele de la o fereastră înaltă

ori mă slujeam de ele ca să mă urc din nou pe acoperişul
casei. Aşa le-am folosit mereu, după cum mi-a fost voia.
Auzindu-mi de şapte ori descântecul, luna îmi arăta unde
sunt toţi banii, toate comorile casei, şi cu razele ei mă ajuta
să urc şi să cobor fără osteneală. Aşa m-am îmbogăţit eu,
buna mea nevastă. Ei, dacă-ţi spun descântecul, mă laşi
să dorm?

Ascultând la uşă, unul dintre hoţi auzi spusele omului
nostru şi se grăbi să le împărtăşească ortacului. Întrucât
cinstea omului nostru era mai presus de orice îndoială, hoţii
se încrezură în povestea lui. Cel mai vârstnic, nerăbdător să
dovedească în fapte ceea ce auzise în vorbe, repetă
descântecul de şapte ori şi apoi, îmbrăţişând razele de lună,
se aruncă pe ele cu gândul de a trece de la o fereastră la alta
... şi căzu lat la pământ. Luna însă îi făcu un hatâr,
nelăsându-l să moară ci doar să-şi rupă amândouă picioarele
şi un braţ. Hoţul începu să urle de durere şi de prostia de a
se fi încrezut prea mult în spusele altuia.

Zăcând la pământ şi dându-se de ceasul morţii  - aşa îl
găsi omul nostru ... şi-i trase o bătaie zdravănă. Hoţul cerşi
îndurare zicând că mai mult decât orice îl durea că fusese
atât de prost încât să creadă asemenea scorneli. Şi îl rugă
cu ochii plini de lacrimi ca, de vreme ce-l rănise atât de mult
cu vorba, să nu-l mai rănească şi cu fapta.

Traducere de PETRU IAMANDI

OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80 SCHIŢE UMORISTICE

 de Bidpai (India)

Pe raze de lună
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De Marcel Proust mă leagă o întîmplare
misterioasă: cînd am împlinit 14 ani (reţineţi: 14 ani! –
adică în ’68, anul cu Primăvara de la Praga şi cu revoltele
studenţeşti pariziene din mai, girate moral de Sartre şi
Marcuse), un unchi, economist de profesie (cu studii la
Moscova prin anii ’50!) şi pe care nici nu-l bănuisem
vreodată amator de literatură, mi-a dăruit - uluindu-mă -
primele patru volume din În căutarea timpului pierdut,
din vechea colecţie „Biblioteca pentru toţi” a editurii
Minerva, în traducerea regretatului Radu Cioculescu
(decedat, în 1961, ca deţinut politic în închisoarea de
maximă securitate de la Dej - aşa încît chiar apariţia
versiunii sale de atunci a fost o performanţă editorială
inexplicabilă, judec acum). Nici pînă azi nu ştiu ce l-a
făcut pe unchiul meu să-mi facă un asemenea cadou,
însă, acolo unde este, în lumea aceea fără întristare şi
fără suspin, sper să primească mulţumirile mele pentru
neobişnuita lui idee. Evident, nu eram pregătit să citesc
aşa ceva imediat, aşa că marele roman a trebuit să mai
aştepte vreo doi-trei ani pînă să-l parcurg. Iar cînd, în
sfîrşit, am început să-l citesc, am făcut-o cu mare plăcere,
cu o imensă curiozitate şi fără efort, în pofida a ceea ce
se spune îndeobşte despre „dificultatea” stilului
proustian. Ceva probleme am avut doar cînd am ajuns
la Guermantes, fiindcă nu pricepeam unde vrea să
ajungă naratorul, prezentînd, pe pagini întregi,
genealogiile şi toaletele personajelor aristocratice
invitate la faimosul bal, întru zugrăvirea unor oameni
care, în afară de titlurile nobiliare şi de hainele sclipitoare,
adică de „faţadă”, nu mai aveau şi nu erau nimic – pînă
cînd m-am prins de ironia uluitoare pe care o punea
Proust în joc, polemizînd, pe de o parte, cu Iliada lui
Homer (ca scrimer de performanţă, mă întrebasem şi eu
ce fel de război o fi fost acela al Troiei, în care luptătorii,
cînd ajung faţă-n faţă, în loc să se bată, îşi prezintă, cu
lux de amănunte, propriile biografii), iar pe de altă parte
cu obsesia balzaciană potrivit căreia proza trebuie să
concureze starea civilă. Ceva mai tîrziu aveam să aflu că
acest dialog între texte literare diferite (ca timpuri istorice
de apariţie, spaţii culturale şi autori) se cheamă
intertext(ualitate) - dar asta e altă poveste. La ediţia
BPT m-a deranjat, totuşi, marele număr de cacofonii,
datorate, din cîte am înţeles, faptului că traducătorul
încetase din viaţă fără să-şi poată revizui textul, în care,
bănuiesc, dat fiindu-i prestigiul şi respectîndu-i
memoria, nici editorii n-au îndrăznit să facă modificări.
Păcat. În consecinţă, ca să mă lămuresc cum scria Proust
de fapt, am citit mai tîrziu în franţuzeşte Du côté de chez
Swann, într-o ediţie didactică (rusească!), şi n-am mai
fost deloc tentat să citesc şi versiunea românească a
Irinei Mvrodin, apărută ulterior.

Surpriza propriu-zisă oferită de O iubire a lui
Swann, prin apariţia într-un volum din Colecţiile
Cotidianul (Editura Univers, Bucureşti, 2009), e dublată

de faptul că noua versiune în limba română aparţine
excelentului traducător gălăţean Vasile Savin. Acesta
reuşeşte performanţa de a-l reda pe Proust în registrul
lingvistic al zilelor noastre, care face lectura să curgă fluent
şi firesc, aşa cum cred că intenţiona şi marele autor francez.
Subliniez acest lucru fiindcă traducerea însăşi este o artă,
care presupune – dincolo de cunoştinţele lingvistice şi de
context socio-cultural cu care operează traducătorul - şi
un nivel de creativitate aproape egal cu originalul, realitate
recunoscută ca atare şi de legislaţia privind proprietatea
intelectuală, prin drepturile de autor pe care le conferă
aşa-numitelor „opere derivate”, între care se numără
şi traducerea.

Despre percepţia relativă a timpului în viziunea lui
Proust, sub influenţa lui Bergson, despre gelozia ca temă
tratată cvasi-complet în roman şi despre cabala
mediocrităţilor a cărei victimă cade sofisticatul protagonist
Swann, puteţi afla din prezentarea epigrafică a volumului.
Ceea ce m-a frapat pe mine la recitire este analiza minuţioasă
a capacităţii umane de autoiluzionare, de jocurile subtile şi
de cele mai multe ori inconştiente pe care psihicul le
declanşează întru confortul individului, pentru a-l face să
simtă stimă de sine la un standard spiritual ridicat, dar
închipuit sau nu totdeauna justificat obiectiv, ca reflex al
instinctului de conservare:  „înclinând capul, cu ochii săi
mari atât de obosiţi şi mohorâţi atunci când nu prindeau
viaţă, [Odette] îl frapă pe Swann prin asemănarea cu
Zephora, fiica lui Jethro, ce se vede într-o frescă din Capela
Sixtină. Swann avusese întotdeauna acea înclinaţie aparte
de a-i plăcea să regăsească în pictura maeştrilor nu numai
caracterele generale ale realităţii care ne înconjoară, dar şi
ceea ce pare, dimpotrivă, mai puţin susceptibil de
generalitate, trăsăturile individuale ale figurilor pe care le
cunoaştem: astfel, regăsea în materia unui bust al dogelui
Loredan, de Antonio Rizzo, ieşitura pomeţilor, sprâncenele
piezişe, în fine asemănarea izbitoare cu vizitiul său Rémi;
sub culorile lui Ghirlandaio, nasul domnului de Palancy;
într-un portret de Tintoretto, partea superioară a obrazului
invadată de primele fire ale favoriţilor, nasul abrupt, privirea
pătrunzătoare, roşeaţa pleoapelor doctorului
Boulbon” (p. 44).

Despre nu mai puţin celebra madlenă care i-a pus în
mişcare amintirile naratorului Marcel şi despre o experienţă
proprie prin care am verificat şi eu (întîmplător) cum
funcţionează memoria involuntară, voi povesti într-un
episod viitor. Deocamdată, vă invit să citiţi O iubire a lui
Swann, în traducerea lui Vasile Savin:  e o întîlnire
admirabilă cu opera lui Marcel Proust.

P.S. Text oferit (într-o primă versiune) în 2009 revistei
Zile şi nopţi (pe cînd susţineam în paginile acesteia rubrica
Portretul scriiturii), dar refuzat de editor, fără explicaţii.
(n.a.)

Viorel Ştefănescu

O întîlnire admirabilă cu Proust
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File de monografie
Arhitectura din comuna Cudalbi

32

Eugen Holban
Am insistat asupra acestui tip de construcţie şi nu doar

asupra obiectivului descris în numărul 120, deoarece, prin el,
se aduce o importantă contribuţie la cunoaşterea locuinţei în
general. Şi, în plus, se mai aduce şi o clarificare de factură
lingvistică.

Dacă în zona Tecuci-Zeletin şi mai ales, în subzona
Zeletin, căsoaia este totuna cu chimniţa şi a avut cândva un
rol excepţional în viaţa social-culturală a comunităţilor, în
Cudalbi căsoaia este ceea ce am descris mai sus, iar chimniţa
este o construcţie ceva mai mică, de fapt un acoperiş ce
adăposteşte un beci.

Am insistat asupra acestor amănunte în ciuda părerii
unor specialişti de modă nouă, care preconizează o
simplificare a lucrurilor. Din comoditate - sau din alte motive,

ei consideră toate aceste informaţii că ar fi prea complicate şi
obositoare, mai ales că impun şi împărţirea pe zone şi subzone
etnografice a spaţiului

Un alt element, de o mare importanţă etnografică găsit
aici, este şi hoarna singură, fără sobă, pe care am întâlnit-o şi
la alte case din Cudalbi, fie în tindă, fie în etac şi care a avut o
mare frecvenţă în trecut. Este vorba de o particularitate, pe
care nu am mai găsit-o în alte sate din cele trei zone. De fapt,
în majoritatea satelor în care locuinţele au etac, există o singură
„gură de foc”.

Dar mai ales plasarea ei şi a vetrei spre centrul acestei
încăperi monocelulare aduce un argument în plus în favoarea
originii şi a vechimii etacului în comuna Cudalbi.

Pe de altă parte, dacă locuinţa monocelulară descrisă
mai sus - de fapt o anexă - era numită căsoaie şi era locuită
doar în anotimpul călduros al anului de bătrânii unei
gospodării, tot în comuna Cudalbi au mai existat - chiar şi în
secolul al XX -lea - cel puţin două case monocelulare ca
locuinţe de bază, în care familiile respective trăiau în tot timpul
anului. Una dintre acestea aparţinea săteanului Paraschiv B.,
cu o familie formată din patru persoane. Locuinţa avea 4,50
m x 4 m şi era învelită cu paie. Cele două ferestre, plasate
fiecare pe câte un perete în poziţie centrală, aveau 0,45 x 0,50
m şi nu se deschideau. Aerisirea se făcea prin uşă. Locuinţa
avea un singur pat, după părerea unora şi două paturi, după
părerea altora.

Credem că iniţial a avut un singur pat, apoi, când au
crescut fetele, l-au făcut şi pe cel de-al doilea.

Vom comenta cea de-a doua variantă: unul din paturi era
plasat în prelungirea vetrei, pe lângă perete, iar celălalt pe

suprafaţa peretelui opus. Ambele paturi erau fixate pe ţăruşi din
salcâm, bătuţi în pământ. Lângă sobă se mai afla o laviţă - de
aproximativ 1,00 m lungime şi 0,40 m lăţime - cioplită cu barda
dintr-o loazbă groasă. Pe ambele paturi erau aşternute levicere în
praguri simple. Unul din levicere era din lână, iar celălalt din
cânepă. De sub levicere , care acopereau doar partea de deasupra
a patului, apăreau marginile prostirilor. Una era ţesută din in albit
şi avea pe margine un registru decorativ cu roşu şi negru, iar
cealaltă era din cânepă şi avea pe margine numai o dantelă, mult
mai albă decât restul ţesăturii.

Pe pereţi, în dreptul paturilor erau aşezate levicere cu un
prag ales şi cu unul neales. Unul avea motive antropomorfe  -
femei - şi motivul „coasta vacii”, iar celălalt avea motive
antropomorfe - femei  - şi zoomorfe - cai cu călăreţi. Se pare, după
cum afirmau unii săteni că obiectele cele mai valoroase au fost
primite ca pomană, cu mulţi ani în urmă, de la nişte familii mai
avute. Alţii spuneau că erau moştenite de la părinţii gospodinei.

Deasupra icoanei era prinsă o năfrămioară care îşi lăsa
marginile pe latura de sus ale acesteia. Tot o năfrămioară mai era
prinsă şi pe levicerul ales de pe perete. În zilele de sărbătoare
gospodina aşeza un prosop curat pe perete, deasupra levicerului,
iar după ce trecea sărbătoarea, îl punea la loc în sâpet.

În colţul opus sobei se afla o laviţă mică pe care stăteau în
permanenţă două cofe cu apă şi o moşoaică. La capătul unuia din
paturi se afla un sipet simplu, nedecorat şi nevopsit. Era doar
patinat de vreme şi găurit de cari. Peste sipet se aflau mai multe
ţesături, împăturite, care formau un teanc nu prea mare.

Pereţii casei erau construiţi din nuiele împletite pe orizontală
şi acoperite cu lut atât pe o parte cât şi pe cealaltă. Plafonul era
construit din grinzi subţiri, insuficient făţuite. Peste ele erau
aşezate -  şi prinse -  nuiele, peste care se punea lut sub formă de
vălătuci, atât prin pod, precum şi prin odaie. Plafonul nu putea fi
prea bine făţuit din cauza denivelărilor create de materialul lemnos,
dar era văruit periodic. A fost învelită cu paie. Vatra, soba şi
hoarna erau plasate în colţul opus intrării (uşii) pe lângă pereţi,
poziţie care nu mai susţine argumentul relativ la poziţia centrală a
vetrei, poziţie legată de acest tip de locuinţă şi care stă la originea
etacului. Pe jos era lipită cu lut roşu.

În mijlocul odăii, ne-a informat cineva care a vizitat-o într-o
zi de Paşti -  era o rogojină mare, curată, iar în faţa fiecărui pat era
aşternut câte un petecar. Este foarte important în analiza noastră,
dacă opţiunea pentru acest tip de locuinţă -  mai primitiv şi în
bună parte anacronic -  este  cât de cât firească sau este efectul
unei constrângeri de natură economică, în exclusivitate. Ţinând
cont de situaţia precară a acestei familii, nu este greu să
presupunem constrângerea materială ca factor, în bună parte
determinant. Ne întrebăm însă dacă totul s-a făcut doar sub semnul
impovizaţiei sau dacă s-a avut în vedere respectarea unor norme
tradiţionale de structurare a spaţiului locuibil, ce se impuneau
pentru acest tip de locuinţă. A fost demolată doar în anul 1967,
când casele cu multe camere şi cu aspect monumental din comuna
Cudalbi începuseră să se învechească deja, adică deveniseră
foarte vechi.

Existând riscul de a ne repeta, am menţionat inventarul
precum şi modul lui de organizare în interiorul fiecăruia dintre
cele trei variante ale locuinţei monocelulare, în intenţia de a oferi o
imagine cât mai fidelă a modului în care a existat cândva acest tip
de locuinţă. (Foto: locuinţă tricelulalră din Cudalbi, învelită cu
şindrilă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
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Revista copiilor  - „Recreaţia foarte

mare”

În seara zilei de 05 martie 2012, sala Teatrului Muzical
„Nae Leonard” s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru
numărul mare al celor care au luat parte la un eveniment
în premieră pentru Galaţi, organizat de către Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”.  Revista copiilor - „Recreaţia
foarte mare” a fost un real succes, o acţiune care a reunit
un număr de 70 de elevi, cursanţi ai Şcolii de Arte, de la
clasele de actorie, balet, canto muzică uşoară şi populară,
instrumente şi dans popular.

Timp de aproximativ 2 ore publicul spectator a fost
părtaş la o recreaţie veselă şi cu adevărat „mare”, în care
cei mai talentaţi cursanţi, în „Recreaţia foarte mare” elevi
ai „profului de modă veche” Paul Buţa (semnatarul regiei
şi a scenariului spectacolului) şi-au ară tat măestria
actoricească, dar şi talentul în ale dansului şi cântatului.

„Este o
iniţia ţivă ,  care
trebuie să recunosc,
îmi aparţine, dar pe
care am reuşit să o
realizez împreună cu
profesorii şi elevii de
la Şcoala de Arte.
Pentru activităţile
Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, revista copiilor reprezintă un adevărat câştig. Spectacolul
„Recreaţia foarte mare” acoperă o „plajă” de public foarte mare pentru care
instituţii teatrale nu au la această dată repertoriu. Este vorba de elevii claselor
V-XII, fiind totodată un spectacol care se adresează şi părinţilor care, astfel, au
ocazia să afle care sunt preocupările copiilor, în „Recreaţia foarte mare”, a
declarat Sergiu Dumitrescu, directorul Centrul Cultural „Dunărea de Jos”.

Domnia sa a mai precizat că după succesul primei reprezentaţii, într-un
parteneriat cu Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Revista copiilor – „Recreaţia
foarte mare” va putea fi urmărită în fiecare lună, într-o adevărată stagiune.
(A.B.M.)

În data de 1 Martie 2012, a avut loc în Salonul artelor o activitate interactivă ( dedicată  MĂRŢIŞORULUI). Au fost prezentate obiceiuri
legate de Mărţişor, Zilele Babelor, Baba Dochia şi Legatul suratelor. Tot cu această ocazie a fost vernisată expoziţia de mărţişoare şi
felicitări realizate de elevi de la Şcoala nr. 2 „Constantin Pufan” şi Grădiniţa nr. 1 „Luceafărul” cu titlul Cine poartă mărţişoare nu mai e
pârlit de soare! Doamna Abdula Gülten (foto centru), din partea Uniunii Democrate Turce, filiala Galaţi, a făcut o scurtă incursiune în
obiceiurile şi tradiţiile de primăvară practicate de etnia turcă.
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Considerat pe bună dreptate cel mai prestigios
simpozion închinat monumentelor istorice prin
cercetare, proiectare, conservare şi restaurare, ediţia a
XIII-a s-a desfăşurat la Iaşi în perioada 12-16 octombrie
2011, în elegantele saloane ale Muzeului Unirii.

Aflat sub patronajul: Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Na ţional,  Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei, dar şi a instituţiilor de cultură subordonate
judeţului şi primăriei municipiului Iaşi, simpozionul 
Monumentul XIII s-a bucurat de o participare numeroasă
a unor specialişti din ţară şi din străinătate.

După binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei s-a dezvelit placa memorială care
marchează funcţionarea în incinta actuală a Muzeului

Unirii a Ligii Culturale pentru Unitatea Tuturor Românilor
precum şi înfiinţarea de către Nicolae Iorga a Muzeului
Cuza Vodă.

Conform unei tradiţii, Muzeul Unirii organizează în
fiecare an cu acest prilej vernisarea unei expoziţii care a
avut ca temă, de această dată, obiecte creştine în spaţiul
carpatin (sec. IV-XVI).

Lansarea volumului: Eli tele şi  arhi tectura
rezidenţială în Ţările Române (sec. XIX-XX), autor
Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului Bran, a constituit
un eveniment editorial de înaltă ţinută profesională,
constituind şi tema de doctorat
al autorului.

 „Axul central al cărţii prezintă
istoricul a opt familii aparţinând
aristocra ţiei autohtone, prin
intermediul a  unsprezece
reşedinţe. Astfel, familiile Ghica,
Mavrocordat,  Cantacuzino,
Callimachi,  Ştirbey,  Rosetti-
Roznovanu,  Bră tianu şi
Văcărescu-privite şi tratate sub
unghi genealogic-sunt studiate în
relaţia lor directă cu reşedinţele
pe care le-au edificat şi pe care le-
au transformat în adevărate centre
de iradiere a curentelor de idei
europene”, aşa caracterizează cel
care a prefa ţat volumul,
prof.univ.dr. Ioan Opriş, dar care
a şi prezentat volumul în plenul
simpozionului.

Trebuie remarcată  ţinuta
grafică realizată de prestigioasa

MONUMENTUL  - TRADIŢIE ŞI VIITOR
Ed

iţi
a a

 X
III

-a

Editură Oscar Print, care editează acest volum în cadrul
colecţiei Patrimoniu Cultural, coordonată de acelaşi prof.
univ. dr. Ioan Opriş.

Lucrările simpozionului Monumentul XII din anul 2010
au fost publicate în două volume care au fost lansate cu
acest prilej. Prezentarea acestor volume, ca în fiecare an, a
fost făcută cu accente de analiză în detalii, de către prof.
univ. dr. Petronel Zahariuc.

Personalitatea profesorului Alexandru Cişmigiu, care
s-a remarcat în domeniul proiectării structurilor, a fost
omagiat de colegii de breaslă. Contribuind fundamental la
salvarea monumentelor istorice prin studii teoretice şi
practice precum conceptul de anvelopare pentru structurile

masive de zidărie, Alexandru Cişmigiu are la activ
peste 250 de monumente care îi poartă semnătura.

Comunicările în cadrul simpozionului s-au
desfăşurat pe trei secţii:

- Monumente fortificate
-  Viaţa monumentelor
-Tehnici de restaurare
Din cele 92 de comunicări susţinute, semnalăm

următoarele:
-  Ioan Opriş - „Valori istorice moldave în

colecţiile Muzeului Al. Saint-Georges din Bucureşti”.
-  Lucian Valeriu Lefter – „Ctitoriile boierilor Carp. Case

şi biserici în vechiul ţinut Vaslui”.
-   Tereza Sinigalia -  „Structura arhitectonică  a

ansamblurilor mănăstireşti din vremea lui Matei Basarab”.
-  Narcis Dorin Ion - „Un monument şi proprietarii săi:

conacul Rosetti din Căiuţ”.
- Iosefina Postăvaru - „ Castelul Apafi din Dumbrăveni”.
-  Attila Istvan Szekeres - „Istoria Castelului Daniel de

la Vârghiş, prin genealogie şi heraldică”.

Radu Moţoc
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-   Tudor-Radu Tiron - „Ansamblul funeral al

Ghiculeştilor de la  Bucureşti-Colentina -   manifestare
artistică şi conştiinţă de neam”.

-  Sorin Iftimi, Aurica Ichim  „Palatul de la Ruginoasa-
Conservare şi restaurare”.

-  Ştefania Ciubotaru  „Palatul Cotroceni (1893-1950)-
file din istoria unui monument”.

-         Ionel Cândea, Costin Croitoru - „Aspecte privind
restaurarea ansamblului mănăstiresc de la Măxineni, jud.
Brăila. (1976-2011)”.

-  Adrian Iordăchescu - „Prima clădire protejată
antiseismic prin metoda izolării bazei în România-sediul
ASE Bucureşti”.

- Ilie Luceac  - „Fosta Reşedinţă a  Mitropoliţilor
Bucovinei pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO”.

-  Corneliu C. Ponta – „Conservarea prin iradiere a
patrimoniului cultural în România”.

Simpozionul Monumentul XIII organizează , ca în
fiecare an, o vizită de documentare în ţară sau peste hotare.
De data aceasta, vizita de documentare s-a desfăşurat la
Odessa şi Cetatea Albă, constituind un bun prilej de a
analiza mai multe obiective culturale.

La Odessa s-a vizitat Muzeul oraşului Odessa şi
Muzeul de arheologie, cu o secţie de arheologie bine
dezvoltată si cu un tezaur din perioada greacă şi romană.
Celebra Operă şi Catedrala Ortodoxă din Odessa au fost
vizitate având un impact important asupra specialiştilor care
sunt angajaţi în restaurarea Teatrului Naţional din Iaşi.

La Cetatea Albă, participanţii la simpozion au beneficiat
de explicaţiile de specialitate oferite de directorul Muzeului
Brăila, dr. Ionel Cândea (foto 2, centru), care a efectuat în
mai multe rânduri săpături arheologice în acest perimetru
bogat în mărturii istorice.

Se poate spune că  simpozionul, prin diversitatea
lucrărilor şi mai ales prin consistenţa acestora, a contribuit
la  identificarea unor probleme legate de salvarea
patrimoniului naţional care se derulează în diferite zone din
România.

Merită subliniat şi efortul organizatoric efectuat de
specialiştii din Iaşi în frunte cu doamna Aurica Ichim, care
este sufletul acestei manifestări ştiinţifice şi care se
finalizează  în fiecare an cu publicarea integrală  a
comunicărilor susţinute la simpozion.

Scriitorii din Basarabia uitaţi
de Istoria Literaturii Române

(1840-1918)
VIII. Una din cele mai vechi familii de boieri din

Moldova este şi a Donicilor despre care istoricii susţin
faptul că arborele genealogic al familiei se înalţă de la
anul 1434, când este pomenit un Donici grămăticul.
(49)

Ştefan Ciobanu consideră că această familie de
boieri basarabeni „Au fost printre puţinele familii care,
în decursul întregului veac de oblăduire străină, şi-a
păstrat caracterul său naţional. Una din ultimele
vlăstare ale acestei familii, Elena Donici, care şi-a
făcut studiile la Iaşi, sub regim rusesc, şi s-a stabilit pe
urmă definitiv la Paris, a apărat cauza Basarabiei la
Conferinţa de pace din 1919-1920. Ea este nepoata
lui Matei Donici, a poetului basarabean necunoscut”.
(50)

Matei Donici s-a născut în anul 1847 în comuna
Brăneşti din judeţul Bălţi, unde familia avea o moşie.
Urmează liceul regional din Chişinău, considerat cel mai
prestigios liceu rezervat pentru copiii nobilimii din
Basarabia. Se transferă la o şcoală tehnică din Moscova,
pe care o părăseşte în anul 1868. După cum rezultă din
analiza poeziilor scrise, în anul 1868 îl găsim la Odesa, la
un unchi al lui, după care revine la moşia părinţilor din
Brăneşti. Începând cu anul 1870, urmează şcoala militară
de cavalerie din Tveri, pe care o termină în anul 1874. Ca
militar voluntar participă la războiul sârbo-turc şi
continuă cu războiul cu turcii din 1877-1878. Participă şi
la războiul ruso-japonez din anul 1905, având gradul de
general, fiind chiar făcut prizonier de armata japoneză.
După pensionare, se stabileşte la Tighina şi decedează
la 26 septembrie 1921. (51)

La vârsta de 70 ani, participă cu entuziasm la
mişcarea naţională din 1917, unde este semnalat într-o
scrisoare de propagandă naţională a Comitetului
partidului naţional din Odesa, în care se redă activitatea
ostaşilor moldoveni din data de 18 aprilie: „…Ofiţerii
noştri moldoveni, în frunte cu generalul Matei Donici,
ne-au chemat la o mare adunare, care a fost ca o
sărbătoare mare a întregului nostru neam; ni s-au spus
toate drepturile naţionale, pentru care vom avea să
luptăm de aici înainte cu toţii.” (52)

Poeziile scrise de Matei Donici s-au păstrat la
nepoata sa Elena, care a înmânat o copie lui I. Pelivan,
iar acesta lui Ştefan Ciobanu, care le-a valorificat în
lucrarea sa despre Cultura românească în Basarabia.

Toate poeziile lui Matei Donici au fost scrise cu
caracterele latine care erau deja utilizate în România la
anul 1869. Ştefan Ciobanu face o superbă caracterizare
acestor scrieri, care este utilizată ca moto şi de Iurie
Colesnic în lucrarea consacrata acestui poet basarabean
necunoscut: „Poate că nici într-o scriere apărută în
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Basarabia sub ruşi, nota protestului împotriva
regimului străin n-a fost aşa de bine pronunţat, aşa
de viguros, ca în poeziile lui Matei Donici…” (53)

Prima poezie scrisă la Odesa în august 1869 se
intitulează Soarta, în care se vede foarte limpede
conştiinţa naţională de care era pătruns Matei Donici:

„Să port numele de rus
Şi să fiu avan supus
La poporul ista crud,
Ce năbuşit-au până la Prut.

Şi n-am putut eu suferi
Deasupra a peri,
Şi rupt de vatra părintească,
Am răsărit în ţara cea rusească”. (54)
Această poezie a fost scrisă în condiţiile deosebit

de neprielnice care dovedesc un curaj deosebit, pentru
că se putea solda cu închisoare şi deportare în Siberia.

Într-o altă poezie, intitulată Satul nou ori
Pepeneşti, dedicată lui Pavel Rosetti (care se pare că a
scris şi el poezii, dar din păcate nu s-a păstrat niciuna),
îşi manifestă sentimentele faţă de Basarabia:

„Căci poporul creştinesc
Poartă nume românesc
Şi-i în ţara Basarabă
Ce de Ruşi făcută roabă…” (55)
Dar găsim şi poezii de dragoste precum poeziile

Sătea şi Pentru alta, care sunt scrise sub influenţa
poeziei populare.

Iurie Colesnic îi dedică un capitol în primul volum
din Basarabia necunoscută, în care face aprecieri

49.Arhiva genealogică, vol. 1-2, Ed. Academiei Române,
Iaşi, 1994, PaulPăltănea, Note despre neamul mamei lui Costache
Negri: Donici, pag. 205.

50.Ştefan Ciobanu, lucrare citată, pag. 200.
51.Ibidem, pag. 201.
52.Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei, Editura Universitas,

Chişinău, 1993, pag. 107.
53.Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub

stăpânirea rusă, Ed. Enciclopedică Gh. Asachi, Chişinău, 1992,
pag. 202.

54.Ibidem, pag. 203.
55.Ibidem, pag. 204.
56.Petre V. Haneş, lucrare citată, pag 249.
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pertinente asupra poeziei scrise de Matei Donici, regretând
faptul că numai cariera militară l-a împiedicat să se consacre
acestei pasiuni literare. Dar remarcă în acelaşi timp lipsa de
informaţii substanţiale despre Matei Donici oferite de Petre
V. Haneş, într-un fel inexplicabile, în volumul Scriitorii
basarabeni.

Este de neexplicat de ce Haneş se rezumă la o jumătate
de pagină când scrie despre Matei Donici, cu toate că avea
suficiente informaţii scrise de Ştefan Ciobanu, considerând
în final faptul că valoarea literară a poeziilor lui Matei Donici
este redusă. (56).

RADU MOŢOC

Note:

destituie din funcţia de prim director. Procesul debutează
în decembrie 1901 şi se finalizează în martie 1902 prin
condamnarea acuzatului la  trei luni de închisoare
corecţională. Avocat pledant a fost Barbu Delavrancea
care a demontat probele acuzatului: nu există nici un
Istvan Kemeny, iar noua probă invocată de acesta (un
text al lui Tolstoi) nu avea relevanţă juridică. Dincolo de
condamnarea în sine,  anulată  ulterior de instanţele
superioare, gestul contestării şi ezitările instanţei l-au
marcat pe Caragiale, for ţându-l,   într-un fel să  se
gândească tot mai insistent la o plecare din ţară . cu
partea cuvenită din moştenirea Mumuloaiei Caragiale îşi
va împlini visul de a trăi cu rentier în Berlin, oraş în care
se stabileşte provizoriu în 1904 şi definitiv un an mai
târziu , oraş pe care nu-l va părăsi până după moartea sa
din 1912. Decedat în 22 iunie şi înmormântat provizoriu
într-un cimitir berlinez, rămăşiţele sale pământeşti vor fi
aduse în ţară în 22 noiembrie 1912 şi înhumate în cimitirul
Bellu.

Un neadevăr evident şi o atitudine ezitantă a opiniei
publice i-au înnegurat ultimul deceniu de viaţă, autoexilul
său berlinez fiind răspunsul unui spirit caustic dar sensibil
la nerecunoştinţa semenilor. Procesul Caragiale-Caion,
reluat peste ani sub auspiciile Muzeului Literaturii
Române, l-a condamnat pe calomniator la veşnică uitare,
numai că umbra calomnie s-a dovedit rezistentă în timp,
iar drama Năpasta, tăiată după model clasic grecesc, n-a
cunoscut niciodată succesul de public al comediilor sale.

Anul Caragiale
(continuarea paginii 8)
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ECOUri

Festivalul de Datini şi Obiceiuri de
Crăciun şi Anul Nou

„TUDOR  PAMFILE” ed. a XX-a

Duminică,  17 decembrie 2011, Consiliul
Judeţului Galaţi prin Centrul Cultural „Dunărea
de Jos” împreună cu Arhiepiscopia Dunării de
Jos şi Primăria Municipiului Galaţi a organizat a
XX-a ediţie a Festivalului de Datini şi Obiceiuri
de Crăciun şi Anul Nou „Tudor Pamfile”.

Deschiderea festivalului a avut loc la ora
12:30 pe esplanada Catedralei Arhiepiscopale,
festivalul continuând cu deplasarea colindătorilor,
în alai pe traseul: strada Domnească, strada
Eroilor, punct final Casa Armatei.

Pe scena Cercului Militar un spectacol
popular de datini şi obiceiuri din sudul Moldovei
(colinde, Capra, Ursul, Plugul Mare, Pluguşorul,
Jienii etc.). În acest an festivalul a reunit formaţii
de colindători din judeţul Galaţi (Măstăcani,
Brăhăşeşti, Tuluceşti - Şiviţa, Bereşti, Rediu,
Odaia Manolache, Ţepu, Buciumeni), dar şi din
Brăila (Ciocile), Vaslui (Văleni, Soleşti), Vrancea
(Nereju), Ucraina (Reni) şi Republica Moldova
(Văleni şi Dimitrie Cantemir), însumând
aproximativ 289 de participanţi.

Au fost prezenţi la cea de-a XX-a ediţie a
Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi
Anul Nou „Tudor Pamfile” grupuri de colindători
din: Măstăcani, Brăhăşeşti, Tuluceşti (Şiviţa),
Bereşti, Rediu, Odaia Manolache, Piscu, Ciocile
(Brăila), Turcoaia (Tulcea), Nereju (Vrancea),
Soleşti (Vaslui), Văleni (Vaslui), Văleni, Raion
Cahul (Republica Moldova), Colibaşi, Raion
Cahul (Republica Moldova), Anadol, Raion Reni
(Ucraina).

Şi în acest an, scopul festivalului, de
valorificare a datinilor şi obiceiurilor tradiţionale
din localităţile cu potenţial folcloric, de stimulare
a activităţii culturale, de revitalizarea culturii
populare a fost atins.

Sorin Stoica
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 de Paul Berenstain

Jurnalul unui Homo sapiens

Luni, 4 octombrie 10000 î. Hr.

Azi dimineaţă m-am trezit cu un sentiment ciudat. Mă tot
preocupă chestia care i s-a întâmplat ieri lui Hun. Pur şi simplu
nu mai zicea nimic şi se uita în gol. Cred că s-a supărat pe mine
pentru că am băgat ieri din greşeală suliţa în el. Pe deasupra era şi
rece. Oricum, am zis că trebuie se numească cumva chestia asta.
I-am zis neveste-mii că ar trebui să i se spună „moarte”. Ea a zis
că-s un imbecil şi să nu-mi mai pierd timpul cu tâmpenii. Eu i-am
răspuns că e ciudat cum toţi cei împunşi din greşeală cu suliţa se
supără pe toată lumea  şi nu mai zic nimic. În sfârşit, cred că e
prea superficială pentru mine.

Joi, 7 octombie 10000 î. Hr.

Tot nu-mi iese ideea cu „moartea” din cap. Adică de ce se
întâmplă? Şi mai important, de ce toţi morţii îşi neglijează igiena”?
Dacă eşti supărat şi nu vorbeşti cu nimeni n-ar trebui măcar să te
speli? Oricum încep să cred că e mai mult de-atât. Am observat
că unii oameni care sunt de mai mult timp pe-aici (cred că o să le
spun „bătrâni”) „mor” pur şi simplu. Înseamnă că cineva face
asta intenţionat! Dar de ce? Şi pe ce criterii? Şi mai presus de
asta, dacă o să mi se întâmple şi mie! Mai am multe lucruri de
făcut! Nu vreau să stau degeaba tot timpul să mă-mput.

Vineri, 15 octombrie 10000 î. Hr.

Azi de-abia dacă am vânat o hienă. Nu mă mai pot concentra
la nimic. Mă sperie toată treaba cu „moartea”. Mă sperie cel mai
mult pentru că vine dintr-o dată şi te ia prin surprindere. Îmi
doresc să apuc să fac cât mai multe ca, atunci când o să se
întâmple, să nu mă prindă nepregătit. În ciuda a ceea ce-mi doresc,
nu pot să fac nimic. Oricum, care-ar fi rostul? Cui o să-i pese de
noi după ce „murim”? Nu e ca şi când peste douăsprezece mii de
ani cuiva o să-i peste c-am existat. Ah, totul este în zadar! Trăim,
mâncăm, ne reproducem şi apoi „murim”. Care-i rostul?

Marţi, 26 octombrie 10000 î. Hr.

Am simţit la prânz ceva în mine. Şi nu era de la mâncare.
Am avut un sentiment care m-a făcut spre după-amiază să iau

nişte vopsea şi să desenez un cal pe peretele peşterii. Nevastă-
mea a înnebunit când a văzut. M-a întrebat ce m-a putut poseda să
fac asta (interesant cuvânt, „poseda”). De ce-am făcut-o, mai ales
că era un perete proaspăt zugrăvit! I-am răspuns că nu ştiu. Ea mi-
a spus că ar trebui să văd un psiholog. Eu am fost de-acord.

Miercuri, 27 octombrie 10000 î. Hr.

Psihologul e un imbecil. Îl plătesc o grămadă de bani şi nu mă
ajută deloc. Toată şedinţa a stat şi şi-a notat nu ştiu ce. I-am spus
despre cal. Mi-a zis că nu-i un lucru neobişnuit ca cineva să fie
cuprins de un „spirit creativ” (ce terminologie idioată) şi să vrea să
deseneze un cal. L-am întrebat de ce e vorba musai de un cal. Nu
mi-a răspuns. În plus, nici nu s-a atins de problema cu „moartea”.
A zis că aşa ceva nu există. Ce oameni încuiaţi!

Joi, 4 noiembrie 10000 î. Hr.

Toamna şi-a intrat în drepturi. Pe la patru dimineaţa a bătut
la uşă Gung. M-am dus somnoros să-i deschid. Era foarte
enntuziasmat că a reuşit să lege o piatră de capătul unui băţ. Spunea
că o sa-i zică „ciocan”. M-am uitat la el cruciş. L-am întrebat la ce
foloseşte acest „ciocan”. Mi-a răspuns că nu ştie încă dar că va
încerca să-i găsească o uitilitate. I-am trântit uşa în nas şi m-am
dus înapoi în pat unde mi-amm continuat visul. Visam că eram la
marginea unei prăpăstii şi o figură neagră cu glugă m-a împins şi
am căzut şi am căzut şi am căzut si am tot căzut... până când m-a
trezit Gung. Auzi, un „ciocan”. Cu ce idei trăsnite o să mai
vină lumea?

Sâmbătă, 27 noiembrie 10000 î. Hr.

N-am mai scris de mult în jurnal. Îmi era dor. În majoritatea
timpului m-am certat cu nevastă-mea şi suntem în pragul divorţului.
Oricum nu mai mergea nimic între noi. Ne certam mereu. Zilele
trecute îmi repsoşa ca este singura femeie care nu are bijuterii de
aur. Am întrebat-o ce dracu’ mai sunt şi alea. Mi-a răspuns că
habar n-are dar ar fi foarte drăguţ din partea mea să-i cumpăr. În
ciuda numeroaselor neînţelegeri, mă îngozeşte gândul că o să fiu
singur. Sunt complet dependent de ea. Nici nu pot să fierb un ou
dacă nu mă ţine de mână.

Marţi, 7 decembrie 10000 î. Hr.

Mâine mă întâlnesc cu avocaţii. Nevastă-mea mi-a spus că
sunt un bou şi că la divorţ o să-mi ia tot ce am. I-am zis că nu am
nimic. Atunci s-a enervat şi mai tare. Oricum, n-are importanţă.
Nişte prieteni de-ai noştri s-au mutat într-o peşteră nouă, în
centru... foarte frumoasă. Cică chiria-i o avere (mereu, în mod
surprinzător, au dus-o mult mai bine decât noi). Au dat sâmbătă o
petrecere unde au invitat pe toată lumea. Acolo am cunoscut cea
mai minunată femeie. E foarte inteligentă şi amuzantă şi, cel mai
important, îmi împărtăşeşte viziunile despre „moarte” şi „artă”. O
cheamă Pim. Mă întâlnesc vineri seară cu ea.

Sâmbătă, 11 decembrie 10000 î. Hr.

Aseară a fost genial. Ne-am plimbat ore întregi şi am discutat.
Mi-a povestit cum ambii ei părinţi au „murit” când ea era mică şi
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ea a plecat prin lume. Eu i-am spus despre obsesia mea cu
„moartea” şi cum îmi este teamă că o  să mă ia prin
surprindere. I-am mai spus şi despre calul pe care l-am
desenat. M-a întrebat daca pot sa i-l arăt. Când am dus-o la
pretele cu pricina a zis că e cel mai frumos cal pe care l-a
văzut vreodată. Într-un cuvânt cred că am găsit femeia
perfectă. Singura parte negativă este că tot am o senzaţie de
anxietate când mă gândesc la viaţa mea, la rostul meu pe
Pământ. Mă găndeam să-i spun „existenţialism”.

Vineri, 24 decembrie 10000 î. Hr.

Mâine este mare sărbătoare. Toată lumea taie copaci
din pădure şi-i impodobesc cu tot felul de chestii. Dacă-i
întrebi habar n-au de ce fac asta. Spun că aşa a fost de la
începutul timpului şi aşa va fi şi de acum înainte. Mai zic şi
că mâine peste zece mii de ani o să se întâmple ceva foarte
important care va schimba omenirea. Nişte aiuriţi. Între timp,
nu mai reuşesc să dau de Pim. Nu-mi mai răspunde la mesajele
pe care i le-am lăsat la bolovanul peşterii şi mereu când trec
pe la ea nu e acasă. Cred că mă evită. Acum sunt şi mai
distrus. Am ajuns să dorm pe o bancă în parc pentru că
nevastă-mea, după divorţ (unul foarte scurt şi la obiect, as
putea zice), nu m-a mai lăsat cu nimic, nici măcar cu ursuleţul
cu care dormeam de obicei. Cel mai trist e că voi petrece
acest 25 decembrie singur.

Marţi, 28 decembrie 10000 î. Hr.

Am reuşit să dau de Pim. A zis că a fost nevoită să
plece din oraş pentru câteva zile să că îi pare rău că n-a reuşit
să mă anunţe. Arăta prea bine ca să pot fi supărat pe ea. Am
mers iar într-una dintre plimbările noastre în care i-am
împărtăşit ideile mele „existenţialiste”, dar şi problema mea
cu nevastă-mea şi cu divorţul. A zis că sunt cel mai inteligent
bărbat cu care a fost vreodată (ce fată deziluzionată) şi că
dacă vreau pot să stau la ea. În seara aia am făcut dragoste şi
a fost sublim.

Vineri, 31 decembrie 10000 î. Hr.

Eu şi Pim ne pregătim să mergem la o petrecere la care
am fost invitaţi. Mulţi oameni, multă mâncare şi multă
băutură. Pim a promis că o să mă înveţe să dansez. I-am spus
că n-are nicio şansă, mai ales că nimeni nu s-a gândit încă să
inventeze muzica. Oricum, n-am mai fost atât de fericit de
foarte mult timp. Fiinţa asta mă completează, mă înţelege.
Nici nu-mi amintesc ce-am văzut la nevastă-mea (de fapt,
îmi amintesc pumnul ameninţător a lu tas-su care-mi spunea
că dacă tot am luat-o o tură pot s-o iau toată viaţa). Noaptea
asta o să fie extraordinară!

Sâmbătă, 1 ianuarie 9999 î. Hr.

Sunt atât de beat că de-abia ţin în mână stiloul. Aseară
mi-am dat seama un lucru foarte important despre „moarte”
şi de ce suntem aici. Am realizat că cel mai probabil o să fii
pregătit atunci când o să „mori”. Moartea te prinde nepregătit
doar dacă eşti dezbrăcat. Şi în momentul ăla, probabil e cel
mai păcat să mori.

SALONUL NAŢIONAL DE ARTĂ NAIVĂ
„ÎNVIERE ŞI LUMINĂ”

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, în
colaborare cu Protoieria Galaţi şi Direcţia
Judeţeană de Cultură şi Patrimoniul Naţional
Galaţi, organizează, în cadrul Programului
INNOCENS, ediţia a IX-a a Salonului Naţional
de Artă Naivă Înviere şi Lumină, manifestare
ce va avea loc în perioada 11 aprilie-22 mai 2012
la Sala Artelor a Centrului Cultural Dunărea de
Jos Galaţi.

Specificul acestei expoziţii lasă libertate
deplină autorilor în alegerea tehnicii şi propune
participanţilor o temă generoasă privind
obiceiurile de primăvară şi Sfintele Sărbători
Pascale.

Numărul maxim de lucrări cu care se poate
participa este de trei, iar dimensiunea acestora
să nu depăşească 60x60 cm. Lucrările vor fi
înrămate, însoţite de etichete care să cuprindă
numele şi prenumele autorului, adresa, titlul lucrării,
data realizării, tehnica utilizată şi preţul (dacă
lucrarea este de vânzare).

Lucrările vor fi expediate până la data de 06
aprilie 2012 pe adresa: Centrul Cultural „Dunărea
de Jos”, str. Domnească nr.61, cod 800008, Galaţi.

Un juriu de specialitate va acorda premii
pentru secţiunile pictură, icoane şi sculptură.

Premianţii din anii trecuţi nu mai pot participa
în concurs. Se vor acorda diplome de participare
tuturor autorilor a căror lucrări au participat în
expoziţie.

Se vor acorda următoarele premii pentru
fiecare secţiune:

Premiul I: 400 lei
Premiul II: 200 lei
Premiul III: 100 lei
Un premiu din partea Protoieriei Galaţi
Un premiu din partea Direcţiei Judeţene

Pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi
În cazul în care la o secţiune rămân premii

neacordate, juriul poate redistribui premiile la
cealaltă secţiune. Organizatorii îşi rezervă dreptul
de a selecta lucrările care vor constitui expoziţia.

Carmen Serea
- Secţia Cercetare, Conservare şi Valorificare a
Creaţiei şi Tradiţiei Populare

ANUNŢ
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    Mitruţ Popoiu

Descendenţii

The Descendants, 115 min.
Regia: Alexander Payne

Cu: George Clooney, Shailene
Woodley

şi Amara Miller

Cine nu se gândeşte la Hawaii ca la un paradis
terestru, ca la un fel de Mecca profană, un musai de
făcut până să mori, că după aia nu se ştie? Bineînţeles,
întrebarea următoare ar fi, cine are curaj să spere într-
un asemenea hagialâc pământean? Viaţa de zi cu zi
trezeşte de cele mai multe ori însă din vis la realitate,
trasând anumite limite greu digerabile de multe ori.
Clişeele lumilor insulare de la tropice nu au cum să nu
îi farmece pe to ţi,  mai pu ţ in însă pe cei care
locuiesc acolo.

„Prietenii mei de pe continent consideră că doar
pentru că eu locuiesc în Hawaii, sunt în Paradis, ca
într-o vacanţă permanentă. Stăm cu toţii aici şi
bem mai-tai, ne ondulăm şoldurile şi facem surf.
Sunt ţicniţi? Cred că suntem imuni vieţii? Cum
de pot gândi că familiile noastre sunt mai puţin
ratate, cancerul nostru e mai puţin fatal, sau
suferin ţele inimilor noastre, mai pu ţ in
dureroase?” Cuvintele aparţin lui Matt King,
un avocat mediocru - personajul principal al
lung-metrajului Descendenţi i - , interpretat
genial de George Clooney, care încă o dată
încearcă să convingă publicul că nu este doar
burlacul cel râvnit al Californiei, ci un artist de-
adevăratelea al filmului. Şi face în acest rol tot
ceea ce n-a lăsat să se vadă înainte: joacă pe cel
încornorat, lipsit de imaginaţie, fricos, pe alocuri
mânios, poate prea echilibrat şi în final, când nu s-ar
mai crede, pe tatăl matur, capabil să ţină în frâie o
familie supusă eşecului.

Vara eternă nu este chiar aşa de „cool” precum
am crede cei care tocmai ne-am dezgropat din nămeţii
pe care de la bunici nu s-au mai pomenit. Nu e „cool”
nici să ai piscină în curte, nici să alergi în şlapi şi
şorturi pe plajă, nici să practici ski-ul nautic asemenea
cafelei de dimineaţă, nici să te plimbi cu avionul ca şi
cum ar fi autobuzul care te duce la serviciu şi nici
măcar să nu plăteşti la încălzire, fiindcă toate aceste
scutiri de griji fără motiv concret îşi cer dreptul lor în
lumea mai puţin palpabilă a sentimentelor.

De-a lungul filmului regizat de Alexander Payne,
paradisul terestru îşi arată dedesubturile. Oricât de

bine ar arăta, acesta nu reuşeşte
să aibă o calitate, anume tocmai
durabilitatea, după cum reiese şi
din calculele avocăţelului
blestemat sa fie bogat doar
fiindcă se trage din ultima spiţă
a regilor acelor insule prin
urmare deţine - încă - o bucată de pământ virgină, una dintre
ultimele netransformate în resort hotelier sau loc public
de campare.

Perfecţiunea vacan ţei cu sfârşit improbabil  este
tulburată de un accident nautic al Lizei, soţia lui Matt, lucru

care îl obligă pe acest răsfăţat
al  sorţ ii să descopere ce
înseamnă să ai
responsabilităţi. Abia acum
observă că oamenii se
neglijează între ei în această
lume unde aparent nimeni nu
are nimic de făcut, fiindcă
totul este dat de-a gata. Însă
tot ce este gata, îşi dă seama
el, nu se dă spre a fi cheltuit
cu totul nesăbuit, ci pentru a
păstra şi celor ce vor veni.

Paradisul lui Payne e
viciat şi cu el odată întreaga umanitate. Copiii ştiu toate ale
adulţilor, nu mai au nici taina aceea a copilăriei, nici bucuria
jocului de dragul jocului şi nici nevinovăţia pe care lumea
obişnuia să o asocieze cu ei. Adulţii nu mai ştiu să fie
responsabili, scăpându-şi din frâie descendenţii, care se
comportă ca şi nişte sateliţi fugiţi de pe orbită. Totul miroase,
printre ghirlandele de orhidee, căsuţele ascunse printre
palmieri şi plajele năucitor de frumoase, totul miroase a
moarte. Lumea se află în acest punct de temut, de unde
poate începe orice, însă prognozele nu dau bine: familia e în
descompunere, iubirea în descompunere, oamenii în
descompunere. Toate par a fi viciate de moarte şi totuşi nu
încă, aşteptând semnalul acela, care e deja cunoscut că o
să vină. Sigur, implacabil.

Filmul însă nu convinge şi asta nu pentru că subiectul
nu ar avea credibilitate, ci din cauza moliciunii regizorului,
care ar părea să-l urmărească de-a lungul carierei. Cel puţin
o statuetă de aur ar putea totuşi să vină de la Clooney, care
încearcă încă o dată să spargă gheaţa, după cum deja ne-a
obişnuit, în fiecare an cu un rol în faţa şi unul în spatele
reflectoarelor. Să-i fie însă oare soarta veşnic împotrivă,
fiindcă rar, mult prea rar unii ca el reuşesc să convingă?
Posibil. Şi totuşi înmoaie inimile cineaştilor pe undeva, poate
la acel sărut dintr-o iubire duioasă şi tristă, cel din urmă
semn de afecţiune faţă de cineva care urmează să fie pur şi
simplu redus la câteva linguri de cenuşă, împrăştiată în
valuri, desigur alături de nelipsitele orhidee cusute în
ghirlande. Prin aceasta Hawaii ar putea fi totuşi paradisul
cel visat, fiindcă nu are memorie.
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Vasile Hondrilă - poet,
pedagog şi folclorist

Vasile Hondrilă s-a născut la
29 ianuarie 1902 în Lunca  Jorăştilor,
judeţul  Covurlui. În 1923
absolveşte şcoala normală C. Negri
din Galaţi. În perioada studiilor
debutează cu poezii în publicaţiile
gălăţene în revistele „Licăriri” şi
„Luminişuri”.

Activitatea pedagogică şi culturală şi-a început-o
în Transilvania (Tg. Mureş şi Năsăud). Lucrează ca
învăţător în Râmnicu Vâlcea, Babadag, Cahul, Galaţi şi
în comuna Filea, judeţul Mureş.

Culege folclor, tipărind o parte din colecţiile sale
în volumul „Mureşule, apa ta...” alcătuit de Andronie
Vişan, în 1971 la Tg. Mureş. Aici, Vasile Hondrilă, deţine
partea cea mai importantă, fiind prezent în textele culese,
între anii 1925 şi 1928, în comuna Filea (o bogată şi
reprezentativă vatră folclorică), precum şi în alte
localităţi  mureşene: Deda, Bistriţa Mureşului, Roşii-
Munţi, Glujărie. La alcătuirea volumului (care conţine
ciclurile: dor; dragoste; cântece vechii de amar şi necaz;
înstrăinare; cătănie; balade; legende; strigături; de
nuntă), mai participă şi alţi folclorişti...

Redactează revista „Astra”, în care publică versuri,
cântece populare şi diverse articole, „Curierul muncii
literare”, Graiul satelor, Îndemnul, Licăriri, Luminişuri,
Mureşul cultural, Opinii şcolare, Orientări, Orizonturi,
Progres şi cultură, Provincia literară, Revista noastră...

La Cahul a lucrat între anii 1935-1938 şi 1942-1944
în calitate de revizor şcolar. În acelaşi timp se impune în
viaţa literară şi culturală a provinciei. Publică poezii în
revistele „Bugeacul”, „Familia noastră”, „Itinerar” ş.a.
Aici publică volumul de poezii „Săbii şi epave”, 1935,
Galaţi, la care preodomină tablourile pastelice în cheie
simbolistă: „Ca o jeamandură luminoasă/ luna şi-a înfipt
un corp în mare/ a întins alee de mătasă/ şi a vărsat
sideful din căldare”-Amurg marin. (M.Cimpoi, O istorie
Deschisă a Lit. Rom. din Basarabia...)

În colaborare cu prozatorul B. Jordan, tipăreşte
culegerea „Cartea cercurilor culturale”. Este coautor de
manuale şcolare pentru clasele V-VI. Editează la Cahul,
pe cont propriu, ziarul „Graiul satelor”, „o bună gazetă
pentru propaganda culturală” („Bugeacul „, 1937). Din
iniţiativa lui, la 29 iunie 1937, la Cahul are loc inaugurarea
unui monument al domnitorului Ioan-Vodă cel Cumplit.
Pe piedestalul lui sunt încrustate opt versuri ale cărui
autor este Vasile Hondrilă:

„Din sângele domnesc
Ce-a curs cu prisosinţă
Te-nalţi măreţ la Prut
În chip de biruinţă
Şi pregătit de luptă
Cu mâna pe mâner
Privirea-ţi este fulger
Ce-a scăpărat din cer”.

După al Doilea Război Mondial continuă să
publice versuri, articole în periodicile din Galaţi:
„Dunărea”, „Viaţa nouă”, „Pagini dunărene” ş.a.

Pe la începutul anilor cincizeci împărtăşeşte şi el
soarta multor intelectuali români - face ani grei de
închisoare şi lagăre. Reabilitat după 1960, se întoarce
la Galaţi. Părăsit de familie, bolnav, sărac, găseşte
totuşi să se încadreze din nou în munca de creaţie.

În 1968 poetul Andrei Ciurunga, care-l cunoştea
de la Cahul, l-a ajutat să fie primit în Fondul literar al
Uniunii Scriitorilor din România, asigurându-i-se
astfel ajutor material până la sfârşitul vieţii.

A murit la Galaţi, în singurătate, în anul 1974.
 I-au rămas câteva manuscrise - versuri şi proză pe
care n-a mai reuşit să le editeze (Gh. Gheorghiu).

Semnal

Somnul nu mi se desfăcuse dintre
Pleoapele lipite,
Când am început să aud,
Tocănitul universalului Marse,
În coaja brăzdată,
Tot mai tare,
Tot mai des,
Ca in semnal de aşteptare.
Ghionoaia bătea toaca
Prevestind nunta verde a pădurii!

Sadova

Ziua, aşteptată de blânde mioare.
Aşternu dantele pe ponoare.

Noaptea, călărind bivolii de catran
Din pădure, o zbughi la han

Furişată-n satul zvârlit pe văioagă
Bovolii o trântiră lăsând-o oloagă.

Un câine din curte hămesit o latră,
Cum s-ar da la ţiganii de şatră.

Dimineaţa bolnavă, pe spinari de ciută,
Să pornească, zornic, nopţi o ajută.

Vornicel cu plosca în raze brodat,
Răsăritul - varsă aur peste sat.

Paginã realizatã de Vasile Plăcintă
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Anul acesta, la 26 martie, se împlinesc 100 de ani de la
naşterea pictorului şi criticului de artă Alexandru Gh. Popovici,
cunoscut mai mult sub numele de Leandru Popovici, artist
care în perioada 1937-1945 a funcţionat ca profesor la catedra
de desen de la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, făcând
parte şi din colectivul de conducere al revistei „Orizonturi”,
publicaţie lunară a Asociaţiei
profesorilor din învăţământul
secundar, apărută  în perioada
februarie 1938 -  martie 1942. La
venirea în cetatea dunăreană el se
manifestase deja încă din 1934 ca
pictor, grafician şi comentator de
artă, o dată cu expoziţia de la Teatrul
Naţional din Iaşi şi prima cronică
consacrată lui Otto Briese, publicată
în ziarul „Opinia”. Transferat la
Bucureşti şi apoi, din 1951, stabilit
definitiv în Iaşi, artistul nu a uitat
niciodată oraşul în care şi-a început
cariera didactică şi care, după propria
mărturisire, i-a „rămas atât  de
drag”, încât a revenit de multe ori,
fiind foarte bun prieten cu pictorul
Mihai Dăscălescu. Aici îi întâlnea şi
pe foştii săi colegi de cancelarie şi
de la revista „Orizonturi”: Ghiţă
Hagiu, Gheorghiţă Goilav, Dumitru
Stăhiescu, Gheorghe Levcovici,
Gheorghe Bujoreanu.

CENTENAR LEANDRU POPOVICI
Prin intermediul lui Mihai Dăscălescu

l-am cunoscut şi eu în toamna lui 1969, când
i-am luat un interviu, publicat în ziarul „Viaţa
nouă” şi reprodus în cartea mea „Artişti plastici de la Dunărea de
Jos” (Editura Alma, Galaţi, 1999). Fiind un om sociabil şi
prietenos, de o mare fineţe intelectuală, posesor al unei vaste
culturi de tip enciclopedic, a apreciat preocupările mele pentru
critica şi istoria artei şi am întreţinut o bună perioadă de timp o
corespondenţă ce mi-a dat posibilitatea să-l cunosc mai bine.

Născut la Iaş i, pictorul provenea dintr-o familie de
intelectuali. În capitala Moldovei a urmat cursurile Liceului
Internat şi ale Şcolii de Belle Arte, unde i-a avut  profesori pe
Jean Leon Cosmovici, Ştefan Dimitrescu şi Nicolae Tonitza, artişti
care-şi vor lăsa amprenta asupra formaţiei sale ca pictor şi grafician,
mai ales ultimii doi. După absolvire, a lucrat până în 1968 în
învăţământ, la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, Liceul
„Gheorghe Şincai” din Bucureşti şi la mai multe şcoli şi licee din
Iaşi, ultimul fiind Liceul de Artă  „Octav Băncilă”. Aici a predat
cursul de Istoria Artei, dovedindu-se a fi unul dintre cei mai
competenţi cunoscători din vremea sa ai artei româneş ti
şi universale.

În paralel cu activitatea de profesor, de pictor şi grafician, a
colaborat de-a lungul anilor cu desene, articole şi cronici plastice
la revistele „Manifest”, „Rampa”, „Însemnări ieşene”, „Veac nou”,
„Iaşul literar”, „Ateneu”, „Cronica”, „Contemporanul”, „Arta
plastică” şi ziarele „Opinia”, „Victoria”, „Naţiunea”, „Flacăra
Iaşului”, „Vremea nouă”, „Clopotul”, „Ceahlăul” etc. Şi-a organizat
peste 20 de expoziţii personale la Cernăuţi, Storojineţ, Iaşi,
Bucureşti, Paşcani, Cluj, Botoşani, Târgu Neamţ, a participat la
numeroase expoziţii de grup şi colective, a publicat sute de articole
în revistele şi ziarele amintite. A încetat din viaţă la 6 noiembrie
1975. Despre creaţia sa au scris favorabil N. N. Tonitza, acad.
George Oprescu. prof. N. I. Popa, Tache Soroceanu, Ionel Jianu,
Petru Comarnescu, Ion Frunzetti, Constantin Ciopraga, Al. Dima,
Al. Tohăneanu, Miron Radu Paraschivescu, Dan Grigorescu, Aurel
Leon, Radu Negru, Val Gheorghiu, Valentin Ciucă ş.a.

Format la şcoala picturii ieşene,
Leandru Popovici a evoluat în spiritul unui
tradiţionalism de factură postimpresionistă.
A abordat în creaţia sa peisajul, natura
statică, portretul, compoziţia, nudul. A
folosit uleiul, acuarela, tempera, pastelul,
guaşa, cărbunele, creionul, tuşul, laviul,
placa gravată. De la primele expoziţii i-au
fost remarcate sinceritatea exprimării
plastice, spiritul de observaţie,
simplificarea desenului la strictul necesar,
paleta cromatică rafinată, cu unele accente
tragice, seriozitatea discursului, nedorind,
aşa cum sublinia pictorul şi criticul de artă
Tache Soroceanu, „să-ş i formeze o
personalitate artistică cu împrumuturi mai
mult sau mai puţin deghizate”. Temele
îmbrăţişate sunt variate: scene cu ţărani
aflaţi la muncă pe câmp, muncitori forestieri
surprinşi în acţiune sau în repaus, aspecte
din fabrici şi uzine, compoziţii cu oameni
sărmani, locuri ce amintesc de mari
personalităţi ale culturii româneşti, peisaje
urbane, naturi statice cu flori şi multe,
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ILAŞ, Elena Nicoleta -
sculptor. S-a născut la 3
februarie 1977, în Galaţi. A
absolvit Liceul de Artă
„Dimitrie Cuclin” din Galaţi
(1995) şi Universitatea de Arte
şi Design „Ion Andreescu” din
Cluj-Napoca, secţia sculptură,
clasa profesorului Kolozsi
Tibor (2001). Studii
postuniversitare de masterat,
specialitatea sculptură (2006).
Expoziţii personale: Expoziţie
de sculptură, Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu”, Galaţi;
Expoziţie de desene de
sculptură, Galeria Mon d’Art, Galaţi (2004); Expoziţia de desen
colorat „Angels and my Demons”, Galeria Casa Matei, Cluj-
Napoca (2011). Participări la expoziţii de grup: Festivalul
„Student Fest”, ediţia „Tânăr şi neliniştit”, Timişoara (1997);
„Student Art”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (1999, 2000, 2001);
Salonul Anual al Filialei Cluj-Napoca a U.A.P. (2001, 2006, 2007,
2008, 2009, 2011); Salonul anual al Filialei Galaţi a U.A.P.,
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Atelier 35, Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu” Galaţi (2004);  Expoziţia „Vârsta de bronz -
100 de lucrări de bronz”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca; „Urban
Art”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;  Expoziţie la Biblioteca
„Astra” Sibiu (2007); Expoziţia de sculptură şi tapiserie „Ce mai

face Penelopa?”, Muzeul de Artă
Cluj-Napoca;  „Atitudini plastice
contemporane”, ediţia I, Galeriile
Arcadia Slobozia şi Centrul
Cultural al M.A.I. Bucureşti; „70
de toamne la Balcic”, Fundaţia
Culturală „Artee Arta”, în
memoria Reginei Maria a
României, Palatul Şuţu Bucureşti;

Expoziţia de sculptură „Treptele formei”, Deva-Hunedoara-Alba-
Iulia (2008); Muzeul de Artă Waldviertel, Schrems, Austria;
Bienala de Plastică Mică „Vârsta de bronz”, Ediţia I, Muzeul de
Artă  Cluj-Napoca; Salonul anual concurs „Atitudini
contemporane”, ediţia a II-a, expoziţie itinerantătă Deva-Sibiu-
Constanţa-Bucureşti-Iaşi-Braşov (2009); Expoziţie de sculptură,
Bratislava, Slovacia; Salonul Mic Bucureşti, ediţia a IV-a, Galeria
Căminul Artei; Expoziţie de sculptură „Eseuri în bronz”, Fundaţia
Culturală Filoart, Galeria „Frezia”, Dej; Expoziţie de sculptură
şi pictură, Skagen şi Kolding, Danemarca (2010); Expoziţia de
pictură şi sculptură „Identităţi”, Galeria U.A.P. Baia Mare;
Expoziţia FeminitARTE, Galeria Art Yourself, Bucureşti (2011).
Participări la expoziţii internaţionale: Bienala de sculptură mică
„Dantesca”, Ravenna, Italia.  Participări la tabere de creaţie:  Vişeul
de Sus, judeţul Maramureş (1997); Capus, Cluj-Napoca (1998,
1999, 2001, 2004);  „Vam Art”, Hotel „Corsarul”, Vama Veche,
judeţul Constanţa (2006); Tabăra de creaţie a Fundaţiei European
House of Art, Sibiu (2007); Balcic, Bulgaria (2008). În  anul
2007 a realizat statuia politicianului român, reprezentant al
Partidului Naţional Ţărănesc (ulterior PNŢCD), Ion Raţiu, din
cadrul ansamblul monumental „Augustin Raţiu - Ion Raţiu” de la

foarte multe portrete.
Pictura sa are la bază un desen viguros, energic şi

expresiv, căruia îi este subordonată nemijlocit culoarea. O
culoare intensă şi caldă, aşezată în tuşe puternice, în stare
să exprime staticul sau dinamicul, să creeze atmosferă, să
surprindă poezia lumii realului. Tablouri precum „Aurul
toamnei”, „Cosaşii”, „Ţărănci la adunat fân”, „Mulsul oilor
la strungă”, „Casa lui Ion Creangă din Humuleşti”, „Pădurea
de argint”, „Fata cu macul roşu”, „Casă din Vlădiceni”, „Copii
din Moldova în timpul secetei din 1947” sunt considerate
vârfuri ale creaţiei sale. Dar ceea ce dă şi mai multă trăinicie
acestei creaţii sunt mai ales portretele, în care artistul, cu o
mare economie de mijloace, reuşeşte să exprime trăsături
definitorii ale celor portretizaţi. În acest sens, cu prilejul
expoziţiei din 1966, de la Galeria Fondului Plastic din Cluj,
criticul de artă ieşean Radu Negru scria: „Deşi în expozi ţie
te întâmpină exuberante flori şi peisaje, nota dominantă nu
o dau preocupările pentru notaţia impresionistă sau pentru
ornament; dimpotrivă, în această «galerie de portrete» se
exprimă convergenţa preocupărilor pictorului pentru om şi

problemele lui. Oamenii din portrete au o tipologie bine
pronunţată şi nu sunt prototipuri, au figuri caracteristice,
sunt individualităţi bine conturate. Leandru Popovici
priveşte viaţa cu seriozitate, uneori cu melancolie, dar
sfârşeşte prin a descoperi efuziunile lirice ale omului.
Portretele lui sunt bucuria unui om tăcut şi cuprins de emoţii
discrete” („Cronica”, 24 septembrie 1966). În această
nemuritoare galerie de portrete, graţie penelului măiestru al
lui Leandru Popovici, îi descoperim pe pictorii Octav
Băncilă, M. H. Maxy, Victor Mihăilescu-Craiu, sculptorii
Vladimir Florea şi Vania Butuc, scriitorii Mihai Eminescu,
I.L. Caragiale, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, George
Bacovia, Eusebiu Camilar, Magda Isanos, Victor Ion Popa,
G. Călinescu, violoniştii Ion Voicu şi Ştefan Ruha,
violonistele Maria Glovaţchi şi Angela Gavrilă-Dieterle,
violoncelistul Radu Aldulescu, compozitorul Achim Stoia,
medicul academician Vasile Răşcanu etc. Sunt portrete
memorabile, în care accentul cade pe sondajul psihologic,
pe luminarea unor coordonate sufleteşti ale personajelor,
care se disting prin forţa interiorizării şi plasticitatea formei.
Acestora li se adaugă o altă serie de tablouri în care apar
membri ai familiri sale (mama artistului, fratele - profesorul-
medic Gh. Popovici, sora), chipuri din Neamţ, din Oaş,
copii.

În calitate de critic şi istoric de artă, activitatea lui

(urmarea la pagina 47)
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Răsărit (tapiserie)

Castelul zburator, acvatinta, 620x760 mm

fantezie româneascã

V.Gonceariuc - Deşertul tătarilor
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CRONICĂ BISERICEASCĂ PE FILE DE MOLITFELNIC
CONTRIBUŢII LA ISTORIA BISERICII DIN SMULŢI,

JUD. GALAŢI (II)
Pr. Eugen Drăgoi
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În numărul precedent al
revistei am prezentat câteva
din însemnările de la sfârşitul
veacului al XVIII-lea şi din
primele decenii ale celui
următor făcute pe un
Evhologhion (Iaşi, 1764) de
către preotul Patrichi Palade,
slujitor la biserica Sf.
Gheorghe din Smulţi, ţinutul
Covurlui. De la acest preot
a deprins obiceiul însemnării
unor evenimente şi fiul său,
preotul Ioan Paladi, care
avea rang de sachelar şi care
a slujit la altarul aceleiaşi
biserici ca şi părintele său. Decretul de hirotesie
întru sachelar a preotului Ioan Paladi, predat în 1849
Episcopiei Romanului, se solicita de către
protoiereul Zaharia, la 24 noiembrie 18521. Din
însemnările părintelui Ioan pe acelaşi Molitfelnic
redăm pe cele care aduc unele contribuţii la
întregirea istoriei bisericeşti din Smulţi, comentându-
le în lumina altor mărturii.

„De cănd au murit
diaconiţa // Bălaşa, velet
1833, dechemvrie 12"2.
Răposata era, poate, soţia
diaconului Ioan Jiglău de la
biserica Sf. Nicolae, menţionat
în catagrafia de la 18093.

„Să să ştii de cănd au
arsu tărgul Bărladului tot…4

tărgului. Let 1851, aprilie 17
zile. Ioan Păladi preot”5.

Nefericitul eveniment a
fost deosebit de dramatic.
Potrivit unei alte însemnări
contemporane, au căzut pradă
pârjolului „vro 2500 di casă şi

au ars şi bisărica Sfântului Proroc Ioan cu totul“6.
„De cănd s-au sfinţăt bisărica Sfântului

Gheorghi din satul Zmulţii la velet 1851, noemv(rie)
în 4 zile. Ioan Păladi, preot”7.

Informaţia este inedită şi precizează expres data
sfinţirii (4 noiembrie 1851) bisericii Sf. Gheorghe, care
astăzi nu mai există şi despre care se credea că a fost
sfinţită în anul 1852 8.
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1 Arhiva Protopopiatului Galaţi, dosar nr. 412/1852-1854, f. 33r.
2 Molitfelnic, Iaşi, 1764, p. 823, 824.
3 Vezi Constantin N. Tomescu, Biserica din principate la 1808-1812 (ediţie îngrijită şi note de pr. Eugen Drăgoi), Editura Partener,

Galaţi, 2010, p. 70.
4 Cuvânt nedescifrat.
5 Molitfelnic, Iaşi, 1764, p. 625.
6 Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din ţara Moldovei (corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu), vol. IV (1829-1859),

Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, p. 417.
7 Molitfelnic, Iaşi, 1764, p. 664.
8 Sorin Geacu, Smulţi, jud. Galaţi. Studiu de geografie fizică şi umană, Editura Prahova, Ploieşti, 1998, p. 272. Biserica se afla,

conform autorului, „în partea centrală a satului, pe dreapta pârâului Mileşti (Suhurlui)”. Vezi şi Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos,
dosar nr. 1183/1872, f. 17, potrivit căreia biserica Sf. Gheorghe s-a întemeiat la 1851.

9 Molitfelnic, Iaşi, 1764, p. 116. Vezi Arhiva Protopopiatului Galaţi , dosar nr. 77/1858, f. 127v.
10 Molitfelnic, Iaşi, 1764, p. 117, 118.

„Cănd s-au născut Dobri, fiu das(călului) Mihail, 1852, noiembrie 3"9. Este vorba de dascălul
Mihai Bărlibaş.

„De cănd s-au născut  Iordachi// (fiul) dascalu(lu)i Mihai, 1858, dechembrie 4 zile”10. Am
arătat în numărul precedent al revistei că acest Iordachi este unul din posesorii Molitfelnicului  şi că
acesta, în anul 1883 l-a donat preotului Costin Popa.

Astfel de mărturii pe margini de carte veche sunt de natură să lămurească aspecte neclare din istoria
locurilor şi să întregească imaginea noastră despre viaţa bisericească din ţinutul Covurlui în secolele
XVIII-XIX.

Legenda imaginilor: 1. Sigiliul bisericii Sf. Gheorghe din satul Smulţi, ţinutul Covurlui (1834), imprimat pe
una din filele Molitfelnicului de la 1764 (p. 175); 2. Însemnare despre arderea Bârladului, 1851; 3.Însemnare
referitoare la sfinţirea bisericii Sf. Gheorghe din Smulţi, 4 noiembrie 1851.

Note:
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Centrul Raţiu pentru Democraţie din Turda. Are lucrări în colecţii
particulare din România, Anglia, Belgia, Bulgaria, Italia.

      Prezentă în expoziţii organizate la Galaţi, Cluj-Napoca
şi în alte localităţi din ţară şi de peste hotare, Elena Ilaş s-a arătat
preocupată până acum mai ales de aprofundarea şi stăpânirea
tehnicilor de realizare a sculpturii în metal. Nu a neglijat însă
nici piatra, şi nici marmura. Lucrărilor ei, închipuind idoli, magi,
păsări, portrete spaţializate, le-a dat veşmântul durabil al
bronzului sau a apelat la fier, cupru, aluminiu, alamă  -  metale ce
foloseşte fie separat, fie în combinaţii de tehnici mixte. Alte
sculpturi le-a realizat în piatră şi marmură, „la taille directe”
fiindu-i de asemenea foarte dragă. Ronde-bosse-uri ca „Aripi”,
„Ioan”, „Magii”, „Manifest”, „Idoli”, „Metal mania”, „Flower
Power”, seria „Portretelor spaţializate” dovedesc din partea
tinerei artiste o bună stăpânire a meşteşugului, o predilecţie
pentru exprimarea metaforică şi înscrierea volumelor sculpturale
într-o viziune cu ecouri baroce. Înţelegând particularităţile fiecărui
metal, ea recurge la un modelaj agitat, frământat, cu forme
contorsionate, dinamice. Predomină curbele, dar întâlnim şi linii
drepte, care formează ingenioase geometrii. Sculptoriţa este
atentă la raporturile dintre plinuri şi goluri, dintre suprafeţele
umbrite şi cele luminoase, la dialogul fiecărui element în parte şi
al ansamblului cu spaţiul. „Formele pe care le elansez spaţiului
vizual, ni se confesa artista într-o corespondenţă, sunt desene
spaţiale, aerate, pline de forţă, construite în antiteză, ca două
feţe ale unei monede, în fapt viaţa în sine cu plinul şi golul său
continuu”. În „Siamezele”, trasează linia nasului şi curbele
arcadelor personajelor în stilul ale artei bizantine. Este atentă la
unele elemente de detaliu. Inciziile lăsate din turnare în masa
bronzului dau impresia de vechi, de obiect recuperat. În statuia
lui Ion Raţiu din cadrul Centrului Raţiu pentru Democraţie din
Turda, artista recurge la o idee foarte originală. Personajul,
înfăţişat în mărime naturală, carismatic după cum îl ştim, este
ipostaziat în poziţia privind de la balconul casei. Este aplecat în
faţă, cu coatele sprijinite pe balustradă, poartă un costum elegant
şi are la gât papionul care-i dădea distincţie şi-l făcea singular
printre politicienii din Parlamentul României postdecembriste.
Nu-i lipseşte zâmbetul cu care cucerea pe oricine. Privindu-l,
avem impresia că este viu, că îşi întâmpină cu bucurie oaspeţii.
Trăsăturile omului politic  - umanismul, bunătatea, inteligenţa,
jovialitatea, demnitatea, generozitatea, umorul cu care era
înzestrat  - sunt excelent puse în evidenţă. Elena Ilaş practică o
sculptură menită să înfrunte timpul, comunicând semenilor
mesajul unui creator înzestrat, pentru care arta şi frumosul sunt
repere care îi călăuzesc demersul într-o îndeletnicire pe care
Brâncuş i o  socotea ca fiind cea mai grea dintre
activităţile omeneşti.

DICŢIONAR:
 ELENA NICOLETA ILAŞ

continuarea paginii 43

Legenda (ilustraţia pagina 43): Siamezele,
bronz (siameza I-36x27x18cm),(siameza II-
47x41x21cm). La pagina 9, foto cu lucrarea
Atitudine. La pagina 23, foto 1, lucrarea Flower
power şi foto 2, lucrarea Aripi - toate de Elena
Nicoleta Ilaş)

Sub deviza Nr. 1 în competiţii,
Nr. 1 în a fi oameni elevii Colegiului
Naţional Vasile Alecsandri s-au
mobilizat exemplar pentru a dărui o
fărâmă uriaşă cât planeta Uranus din
sufletul lor de tineri inimoşi pentru
un distins şi iubit dascăl, domnul
profesor de fizică Costache Doru,
bolnav din noiembrie 2011.

Iniţiativa le-a aparţinut în
întregime: elevii clasei 12 E, cărora

li s-au alăturat colegii de la 12 C (care îl au profesor diriginte pe
d o m n u l
Costache) s-au
gândit la
dascălul lor iubit
şi s-au hotărât
să organizeze un
s p e c t a c o l
caritabil.

Cu câteva
zile înainte, într-o duminică după-amiază liniştită, sunetul
telefonului mă scoate brusc din starea de reverie indusă de
acordurile absolut superbe ale Bolero-ului de Maurice Ravel şi
de pasajele încântătoare ale lui Gaston Leroux. Şeful clasei 12
E îmi vorbeşte despre această iniţiativă, cerându-mi permisiunea
de a coordona activitatea lor. Uimită şi impresionată în mod
plăcut, răspunsul meu nu putea fi decât DA.

Sufletul lor generos nu se încurcă nici în formule fizice
sau chimice, nici în derivatele sau limitele matematice, nici în
denumiri ciudate de munţi sau ape… El zboară prin univers şi
pluteşte în aerul rarefiat şi pur al emoţiilor, delicate dar nespus
de puternice, ale adultului în devenire, modelat şi desăvârşit în
citadela învăţământului preuniversitar gălăţean, CNVA.

Elevii noştri, olimpici naţionali şi internaţionali, studenţii
de mâine ai universităţilor de prestigiu din ţară şi străinătate,
nu sunt indiferenţi sau egoişti, ci se implică trup şi suflet
organizând spectacole de caritate şi activităţi umanitare pentru
a sădi un strop de speranţă şi o clipă de bucurie celor care au
nevoie mai mult ca oricând: colegi şi profesori în suferinţă,
cazuri sociale, fundaţii umanitare, azile de bătrâni. Deşi acest
tip de activităţi este firesc şi obişnuit în colegiul nostru, dăruirea
şi ardoarea depusă de cnv-işti este specială de fiecare dată:
cântă, dansează, interpretează scenete sau piese de teatru,
dansuri sportive sau deosebite (haca) încântându-ne, elevi şi
profesori deopotrivă , şi primind aplauze furtunoase la
scenă deschisă! În decembrie aceeaşi clasă inimoasă, 12 E, au
organizat un alt spectacol caritabil pentru un coleg de-al lor,
George N., care uremează să facă o operaţie dificilă şi costisitoare
la coloana vertebrală. Îmbrăcate în crăciuniţe şi avându-l pe
Moş Crăciun printre ele, fetele au dansat pe ritmuri moderne
şi populare, ridicând întreaga sală în picioare. George a
interpretat în limba franceză monologul lui Cyrano de Bergerac
despre celebrul său nas, iar colegul lui de bancă a cântat la orgă
baladele Beatles-ilor. Cum ştafeta trebuie transmisă din generaţie
în generaţie, elevii de la clasa 9 E (cred că E vine de la excelent
sau excepţional) au cântat în cor şi la orgă. Surpriza a fost
totală şi deplină ; nici azi nu cred că George ştie că în contul
deschis de părinţii lui au intrat 1000 lei de la colegii de clasă şi
cei din liceu. Discreţi, generoşi sinceri şi plini de iubire, elevii
Colegiului Vasile Alecsandri dăruiesc permanent din sufletul
lor, dându-ne o adevărată lecţie de viaţă, de bunătate, de omenie.

Din suflet, pentru domnul
profesor

Adriana Ghiţă
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Din
sumar:

Două anunţuri de
reţinut!

La paginile 26 şi 39!

Evenimente şi cronici culturale
gălăţene şi nu numai  (p.1-5,

33, 34, 37)  consemnate sau
semnalate de Aurelia  Matei,

a.g.secară, Sorin Stoica, Paul
Buţa, M.Popoiu (cinema) şi

C.Stoica (arte plastice).
La teme scriu Katia Nanu,

George Lateş, Andrei Velea,
Diana Vrabie (p.6-8).

Poezie de  Simona Toma
(p.12)

Soseşte ZIUA MONDIALĂ A
POEZIEI cu microbuzul!

(p.14-19)

Interviu cu Vasile ANDRU - p.20!
Medicina intuitivă, de
N.Bacalbaşa - p.24

Proză de I. Toderiţă, BIDPAI
(India)  - la rubrica Ocolul
Pământului în 80 de schiţe

umoristice! (în traducerea lui
P.Iamandi)  şi Paul Berenstain

(p.38).
O întâlnire cu Proust - de

V. Ştefănescu - p.31

 Livia Ciupercă scrie despre
I.P.Culianu (p.25) şi George

Bădărău despre Jocurile de umbre
ale lui Corneliu Bârleanu.

Tradiţii: Eugen Holban (p.32).
Istorie:  Pr.Eugen Drăgoi (p.44).

CENTENAR
LEANDRU
POPOVICI

-p.42

CENTENAR LEANDRU POPOVICI

Leandru Popovici s-a
concretizat în scrieri eseistice
(„Principii plastice”,
„Dinamism în artele plastice”,
„Sculptura şi pictura italiană
contemporană”, „Arta plastică
modernă”, „Arta progresistă
românească”, „Dinamica unor
curente stilistice”), în
numeroase studii, articole,
cronici plastice dedicate unor
pictori români: Ş tefan
Dimitrescu, Octav Băncilă ,
N.N. Tonitza, Ştefan Luchian,
Sava Hen ţia, Gheorghe
Popovici, Nicolae Popa, Otto
Briesse, Aurel Mărculescu, Ion
Sava, Alexandru Phoebus, Ion
Ţuculescu, Iuliu Podlipny, Ion
Popescu-Negreni, Aurel ş i
Maria Ciupe, Corneliu Baba etc.
A scris, de asemenea, despre
retrospectiva pictorului Nicolae
Mantu, organizată de muzeul de
artă gălăţean în 1970, itinerată
ş i la Iaşi, despre expoziţii
colective ale plasticienilor din
filiala noastră locală.

Pictor, grafician, istoric şi critic de artă fecund, de un remarcabil
profesionalism, Leandru Popovici a lăsat în toate cele trei domenii în care s-a
manifestat o operă valoroasă, ale cărei dimensiuni sunt încă insuficient cunoscute
astăzi. Ca gălăţeni, evocându-l în aceste rânduri, îndeplinim o datorie morală faţă
de omul şi artistul care şi-a început cariera în cetatea dunăreană, a fost un colaborator
susţinut al revistei „Orizonturi” şi întotdeauna a avut numai cuvinte de laudă
despre oraş, despre locuitorii lui şi despre viaţa culturală de aici, l-a care el însuşi
a participat.

Legenda: pagina 42 - Portret de fată; pagina 43 - Fete la câmp; pagina 47
- George Bacovia şi Mulsul oilor.

continuarea paginii 42
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  Responsabilitatea pentru grafie, conţinutul
opiniilor, argumentelor sau părerilor aparţine, în
exclusivitate,  autorilor. Materialele primite, publicate
sau nepublicate, nu se înapoiază. Redacţia revistei nu
împărtăşeşte întotdeauna ideile conţinute în
textele publicate.
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Agenda
Centrului Cultural
Dunărea de Jos
Galaţi

Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunărea de Jos Galaţi pot fi aflate pe
pagina web a instituţiei (http://www.ccdj.ro/) ori
pe adresa de facebook Ccdj Galati. Adresa
on-line a revistei şi arhiva parţială se găsesc
pe aceeaşi adresă web.

Aprilie cuprinde programele cu proiectele:

Am revenit la... Tematici!

Numărul 122 va avea ca temă

Titanic

Iar numărul 123
300 de Rousseau...

Numărul 124

Femei şi crize la I.L.Caragiale
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ROGVAIV- Proiect: Seri culturale ale etniilor
(concerte, spectacole);
VISIO- Proiecte: Arte Vizuale, Arta Fotografică,
Artele Spectacolului;
CLEPSIDRA- Proiect: FILANTROPIA (concerte);
„POEZIE-MĂ” - proiect de lecturi publice,fotograme,
jurnal, campanie prolectură, participare naţională,
Parteneri: U.S.R. - Filiala Sud Est; „cArtESENŢE” -
publicarea celor mai frumoase poeme ale unui autor
gălăţean (vol. 6);
MEGALOPOLIS - Proiecte: „SPECTACOLE -
LECŢII” în şcolile din Galaţi, Şcoala Nr. 38 „Grigore
Moisil”;
POMUL VIEŢII- Proiecte: Tezaur etnofolcloric, Casa
Satului, Valori autentice ale culturii populare
tradiţionale;
MEMORIA : Proiecte: Revista „Dunărea de Jos”,
Cubul critic „OBLIO”, Clubul umoriştilor „VERVA”,
„Galaţi, oraşul scrie, oraşul citeşte” – editare cărţi
poştale cu personalităţi ale Galaţiului cultural,
DVD-uri, pliante etc.
SATUL DIN NOI    proiect: Tânărul şi tradiţia
strămoşilor
RO-ETHNOS - Proiect: La români de sărbători
INNOCENS - Proiecte: Salonul Naţional de Artă
Naivă „Înviere şi Lumină”
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Desant literar 2012
Cuvinte noi pe Domnească - o nouă antologie de la Centrul Cultural Dunărea de Jos, una

a noului val literar gălăţean: poeţi, ceva prozatori, chiar şi un dramaturg, majoritatea tineri şi
foarte tineri, publicaţi în reviste, premiaţi! – a fost lansată luni, 13 februarie 2012! Nu, nu fac
parte din vreo uniune de creaţie a scriitorilor profesionişti, au însă în spate mai multe cenacluri
şi, ceea ce contează, două cenacluri… aproape şi ele editoare. Bătrânul «Noduri şi Semne»,
apărut acum aproape trei decenii, şi Cubul Critic Oblio, cu trei ani de entuziasm! Între cele două
cenacluri de pe aceeaşi stradă, Domnească, care se întâlnesc în zile diferite: osmoză! Mulţi
membri participă la ambele întâlniri.

Volumul a apărut la Editura Centrului Cultural, în premieră, printr-un parteneriat al celor
două cenacluri, este dedicat celor frumos numiţi de criticul Adi George Secară «generaţia
domnească» . A fost ideea criticului Secară, care a şi muncit la alcătuire.

Luni au citit versuri toţi antologaţii (optsprezece din douăzeci şi trei) prezenţi şi au vorbit:
A. G. Secară - iniţiatorul proiectului, directorul Centrului Cultural -  plasticianul Sergiu Dumitrescu,
prof. Nicolae Colceriu (cu un istoric succint al literaturii gălăţene încă de dinainte de război),
prozatorul Ion Avram, preşedinte la «Noduri şi Semne» şi secretar al filialei Galaţi-Brăila a
Uniunii Scriitorilor din România, scriitorul Andrei Velea, criticul Viorel Ştefănescu, poetul Ion
Zimbru, poeta Stela Iorga, poetul Iulian Grigoriu, părintele Eugen Drăgoi, cunoscut editor, care
crede că, dacă şi generaţia sa ar fi putut debuta în volum, ar fi ajuns mult mai departe şi
mai altfel...

În fotografia de sus, de la stânga la dreapta: Alexandru Maria, Gabriel Ghimpu, Leonard
Matei, Octavian Miclescu, Anca Şerban Gaiu, Andrei Velea, Cristina Dobreanu, Sabina Penciu,
Laurenţiu Pascal, Simona Toma, Sergiu Dumitrescu, Nicoleta Onofrei, Cristina Bălan, Tatiana
Nona Ciofu, Florin Buzdugan, Claudia Samoilă, Marian Stroe, Mihaela Galu, a.g.secară. Elena
Donea citeşte în fotografia 3. În foto 2, în mijloc, criticul Viorel Ştefănescu. Foto 4: Iulian
Grigoriu. Foto 5: Pr.Eugen Drăgoi. (V. Cilincă – fragment dintr-un text publicat în cotidianul
„Viaţa liberă”)
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