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Duminică, 26 octombrie 2014, a avut loc la Cavadine şti „Sărbătoarea cântecului şi jocului horincean”. Realizată în
parteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, manifestarea a reunit artişti profesionişti ai  Ansamblului
„Doina Covurluiului” şi artişti amatori, membri ai grupurilor folclorice din localit ăţile Cavadineşti, Bereşti şi Târgul
Bujor. Devenită deja tradiţie, sărbătoarea îşi propune să valorifice creaţiile folclorice cu specific zonal şi să promoveze
artiştii locali.

În ziua de 7 noiembrie 2014, la mansarda Centrului
Cultural a fost lansată cea de-a douăzeci şi una carte din
colecţia cArtEsenţe-poezie, coordonată de către Florina
Zaharia, volumul „următorii”, de Alexandru Maria. Instalaţia
video ce a însoţit  lansarea a fost realizată de către Alina
Maria (foto 2), între cei doi neexistând, ca să fie clar, nicio
legătură e familie, cel mult de ideatică, textul şi imaginile
completându-se inspirat.

Întâlnirea a fost moderată de către scriitorul şi criticul
literar Adi George Secară, scriitorii Stela Iorga, Victor
Cilincă şi Ion Zimbru întâmpinând cum se cuvine noua
apariţie editorială, subliniind iniţiativa Centrului Cultural
de a promova valorile literare gălăţene.

Printre altele, s-a spus că „poemul propus colecţiei de
esenţe este şi el o carte-fiinţă, urmând firul unor „lunatici”,
unor „visători”, unor „nemuritori”, „unor frumoşi şi

blestemaţi”, unor
„frumoşi învinşi”,
Alexandru Maria
scriind „noi suntem
următorii,/ noi
suntem îmblânziţii”…

Poate sunt
confesiunile unui
urmaş  al celor
convertiţi la
evanghelia Micului
prinţ, care simt că
s-au rătăcit într-un
ţinut la fel de pustiit
precum cel din
poemul lui Elliot,
unde întunericul este
atotputernic, iar „vorbele se pierd în noapte,/ ca şi cum ai
vărsa cerneala în cerneală”. Iar Soarele tot încearcă să răsară
„din spatele munţilor”, nereuşind…

Sunt versuri-martor despre „vremurile noastre” în care
s-au ajuns să se urască oamenii între ei atât de mult, încât
familiile Capulet şi Montague par a se alinta.

„Zbuciumurile” fiinţelor noastre însetate de autentic
(„emoţia primelor întâlniri, firescul acestora”) pot doar
constata spargerea monadelor, citind legate despre grote
chiar în grote pline de osemintele tuturor xantipelor, grote
în care zboară stoluri de cuvinte, grote care ne amintesc
bine că suntem contemporani cu oamenii cavernelor, care
trimit cupele de cucută prin fantome de fiinţe.

În decembrie urmează volumul nr. 22, semnat Marius
Grama, însoţit de fotografiile lui Cristian Năstase.

2 x MARIA, (despre) METAFIZICA URMĂTORILOR

Alexandru Maria, Alina Maria şi Ion Zimbru

foto 2

foto 1
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Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a organizat
în perioada 4 - 5 noiembrie 2014, Concursul na ţional de
film etnografic şi imagini-document „Ipostaze
etnografice”.

Concursul şi-a propus să valorifice şi să evidenţieze
patrimoniul cultural prin intermediul fotografiilor şi
filmelor cu tematică etnografică şi să încurajeze producţia
cinematografică de acest gen.

În cadrul acestui proiect instituţia noastră a organizat
cea de-a doua edi ţie a Festivalului Naţional de Film
Etnografic de la Galaţi şi a reunit realizatori din Craiova,
Dâmboviţa, Maramureş, Cluj,  Arad, Caraş - Severin, Argeş,
Olt şi municipiul Bucureşti.

Proiecţia filmelor cu tematică etnografică a avut loc
pe data de 4 noiembrie a.c. la Teatrul Dramatic „Fani
Tardini”, iar vernisajul şi premierea câştigătorilor, la
ambele secţiuni, a avut loc la Salonul Artelor al Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi.

În urma jurizării, la Concursul naţional de film, s-au
acordat următoarele premii:

- Marele premiu - Sorin Mazilescu din Argeş - „Ion
Rodoş - suflet în sufletul lemnului”;

- Premiul I – Sorin Sabău din Arad - „Meşterii olari din
Târnăviţa”;

- Premiul II - Felician Săteanu din Maramureş -
„Desfăcutu’ de făcătură”;

- Premiul III - Mircea Cîmpeanu din Cluj - „Femeia
munţilor”;

- Premiu special - Laura Pumnea din Dolj - „Vărsatul de
apă”;

- Premiu special - Ioan Liuţ din Reşiţa - „Lumea
ţapinarilor”.

De asemenea au mai fost acordate şi următoarele
distincţii:

- Menţiune pentru veridicitate - Ştefan Scărlătescu -
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa;

- Menţiune pentru scenariu şi comentariu - Valeru Ciurea
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Olt;

- Menţiune pentru promovarea tradi ţiilor maramureşene
- Gabriel Boholş - Bucureşti.

Concursul Naţional de Imagini - Document „Ipostaze
Etnografice” s-a desfăşurat pe două secţiuni:

Prima secţiune - Fotografie digitală actuală - Tema
„Obiceiuri calendaristice de peste an” a avut caracter
naţional, iar la această secţiune s-au înscris 20 de
participanţi din diferite zone ale ţării: Miercurea Ciuc,
Maramureş, Cluj, Giurgiu, Dâmboviţa, Vaslui, Galaţi, Dolj,
Suceava, Sibiu, Ploieşti, Tecuci, Constanţa şi Bucureşti.

În urma jurizării s-au acordat următoarele premii:
- Premiul I - Pamfil Bilţiu din Maramureş  pentru

fotografia „Chiralexarii”;
- Premiul II - Bogdan Gheorghe din Sibiu pentru

fotografia „Udatul Ionilor”;
- Premiul III - Marian Nicolae din Dolj pentru fotografia

„Focurile de Joimari”;
De asemenea au mai fost acordate şi următoarele

menţiuni onorifice: Daria Vîrbănescu din Bucureşti, Kuti
Zoltan din Miercurea Ciuc, Armand  Dascălu din Suceava,
Adrian Baciu din Vaslui, Hajnal Vitos din Miercurea Ciuc.

A doua secţiune a avut caracter local şi au fost înscrise
în concurs peste 300 de fotografii ale participan ţilor din
oraşul Gala ţi şi din comunele Umbrăreşti, Lieşti,
Nicoreşti, Vînători, Cuza-Vodă, Rediu şi Braniştea.

La această secţiune s-au acordat următoarele premii
şi menţiuni onorifice:

Premiul I– Iulia Oprea din Cuza-Vodă;
Premiul II– Gheorghi Buruiană din Rediu;
Premiul III– Ioana Stoian din Galaţi;
Menţiuni: Marilena Panamarciuc-Gala ţi, Daniela

Codreanu-Galaţi, Alexandrina Martin-Gala ţi, Ecaterina
Hulea-Vînători, Mihai Gheorghe-Braniştea.

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN REALIZAREA
EVENIMENTULUI:

·Teatrul Dramatic “Fani Tardini” Galaţi;
·Librăria Elibrys- Galaţi;
·Sala de fitness EliteGym din Galaţi;
·Studio Artexpress Galaţi;
Au fost oferite premii şi din partea partenerilor noştri:
· LIBRĂRIA ELIBRYS - a oferit un premiu domnului

Gheorghi Buruiană din Comuna Rediu, Judeţul Galaţi;
· SALA DE FITNESS EliteGym a oferit trei premii,

pentru trei dintre concurenţi: Daniela Codreanu, Iulia Oprea
şi Emil Corneliu Vlad;

· STUDIO ARTEXPRESS a oferit un premiu pentru cea
mai artistică viziune din cadrul concursului „Ipostaze
Etnografice”, domnului Labancz Istvan din Miercurea Ciuc.

Membrii juriului:
- Ioan Filip - preşedinte juriu - regizor de film,

realizator TV;
- Maximilian Popescu - prozator şi realizator de film ;
- Nicolae Sburlan - preşedintele fotoclubului „Dunărea

de Jos” din Galaţi;
- Anişoara Ştefănucă - şef serviciul Cercetare,

Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare.
Carmen SEREA

Proiecţii de film etnografic la sala Studio a
Teatrului Fani Tardini
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Viaţa în regular Times New Roman… dar şi în culorile lui Adrian Zăinescu.
                  La umbra construcţiilor proiectate de O.I.Coşovliu…

De curând am scris despre cea mai recentă carte de
poezie a domnului Petre Rău. Dar domnia sa, fiind autorul
uneia dintre cele mai bune cărţi non-fiction scrise pe la
noi, dar şi a unui roman inspirat din realitate, „Mogo şoaia
– istoria unei tragedii”, respectiv „Orologiul de nisip”,
este şi un bun şi inovator prozator. De aceea nu m-a
surprins apariţia sa în colecţia de proză, deşi cele trei texte
din cartea-bijuterie sunt la interferen ţa dintre proză, eseu
şi poezie.

Petre Rău scrie, dacă simplificăm la maximum, despre
Dor, Umbră şi Divinitate…

În „Verde vale de rai”, confesiunea se împleteşte cu
meditaţia. Totul porneşte de la evocarea unui col ţ
paradiziac, un fel de Coasta Boacii a Răşinarilor lui Emil
Cioran, ca să nu ne referim la o altfel de râpă, mult mai
apropiată geografic…

Un loc magic al copilăriei, componentă a Dorului,
poate substanţa din care sufletele noastre prind puterea
să lupte mai departe… Loc sălbatic, dar plin de blânde ţe
şi linişte, unde Dumnezeu poate fi simţit „mai aproape”,
unde rugăciunile chiar pot fi îndeplinite întotdeauna.

„O linişte deplină, doar ciripit de păsări şi foşnet de
frunze, atât se auzea în valea mea de rai. Când se aduna în
aer mult abur, era semn că se vor dezlănţui fulgerele însoţite
de ploaie îmbelşugată.”

Este o nostalgie a originilor, bine tensionată, aşa cum
şade bine într-un text de acest tip: „Dorul este starea în
care nu eşti complet. Iar omul aproape toată viaţa este
incomplet, permanent îi lipse şte ceva. De aceea,
îmbrăţişarea omului cu dorul pare iminentă. Omul parcurge
distanţa dintre el şi dor ca pe un drum interior către
adâncimea propriei fiinţe.”

Cum se manifestă dorul personalizat, vă lăsăm plăcerea
să descoperiţi singuri, neuitând să subliniem frumuseţea
imnului închinat soarelui copilăriei, „mingea de aur” a
„adevăratului paradis”.

Scriitorul atrage atenţia şi asupra laturii întunecate a
cuvintelor, acestea putând întrerupe „adesea o vraj ă”, chiar

şi aceea a legăturii atât de vremelnice dintre trup şi umbră,
asupra căreia meditează în cel de-al doilea text, „Semnătura
corporală”, un alt fel de scrisoare adresată de către umbră
corpului.

Cu o mai pronunţată apropiere de fantastic este ultimul
text, „Albastrul Dumnezeu”, dar sunt respectate şi aici
nişte limite ale bunului simţ realist-magic, misterul fiind
păstrat. Este vorba despre misterul fiin ţei în general:
„Mi-a fost dat să locuiesc sub pământ. Şi niciodată nu a
fost mai ciudat decât atunci când din raclele unei dimine ţi
triste am resimţit suspinul sub greutatea de plumb unde
zăcea turnat. Sclipirile de licurici ţineau loc de lumânări,
deşi dogoarea din încăpere era de nesuportat. Poate că ar fi
trebuit să fac ceva să mai eliberez din strânsoarea aceea.
Poate m-aş fi născut din nou, mult nu mai era şi cred că aş
fi fost în stare, dar ce folos că trupul era pe ducă…”

Aşadar, o nouă frumoasă surpriză literară de la
cărturarul Petre Rău, care nu şi-a spus cu siguranţă ultimul
cuvânt în ceea ce priveşte proiectele sale literare şi
revuistice…

*
Lansarea care a avut loc în ziua de 17 octombrie a fost

însoţită de instalaţia de fotografie a artistului fotograf
Adrian Zăinescu, un adevărat recital de culoare, aducându-
ne aminte nu numai că Galaţiul este un dar al fluviului, dar
şi un „fruct al soarelui”. Preşedintele CJ, doctorul şi
scriitorul Nicolae Bacalbaşa a remarcat excelen ţa
expoziţiei foto, exprimându-şi dorinţa de a colecţiona una
dintre lucrările expuse, domnia sa prezentându-l şi pe cel
de-al treilea erou al zilei, dr. Ing. Octavian I. Co şovliu,
omagiat într-una dintre cărţile poştale cu personalităţi
gălăţene din seria „Oraşul scrie, oraşul citeşte”, carte
poştală lansată cu acelaşi prilej, subliniind ceea ce a făcut
pentru cetate ca director al Direc ţiei Tehnice de
Proiectare, iar apoi ca inginer şef al proiectării, brăileanul
adoptat de Galaţi fiind o personalitate marcantă a ştiinţei
şi ingineriei construcţiilor, recunoscută pe plan mondial.

a. g. s.

Adrian Zăinescu şi Petre Rău
Sergiu Dumitrescu, Florina Zaharia, Octavian I.

Coşovliu şi Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
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Octavian I. Coşovliu, 1927-2014

Născut la Brăila, la 18 septembrie 1927, a urmat
cursurile Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, pe
care le-a absolvit în 1951. În perioada 1951 - 1959 a
lucrat pe şantiere în judeţele Brăila şi Galaţi. În 1959 a
fost transferat la DSAPC Galaţi, în funcţia de director al
Direcţiei Tehnice de Proiectare, iar apoi de inginer şef al
proiectării, până la pensionarea din 1990. În continuare, a
lucrat la acelaşi institut, în cadrul Consiliului Tehnico -
Economic. A susţinut teza de doctorat cu titlul „Studiu
asupra conlucrării cu terenul de fundaţie la unele clădiri
de locuit cu cinci nivele fundate pe loess în regiunea
Galaţi” în 1986, la Institutul de Construcţii Bucureşti.
Dl. Coşovliu şi-a desfăşurat o mare parte a activităţii
sale în cadrul Institutului de Proiectare al Judeţului Galaţi,
unde a elaborat proiecte şi studii de profil construcţii
civile şi industriale şi studii cu caracter mixt privind
comportarea structurilor de construcţii fundate pe
terenuri dificile de fundaţie. În acest cadru a iniţiat,
proiectat şi realizat lucrări cu caracter experimental
privind comportarea în exploatare a unor tipuri de structuri
cu pereţi, schelete sau hybrid, dispuse pe astfel de terenuri,
urmărind comportarea lor sub efectele tasărilor induse de
umezirile controlate. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
monitorizarea şi măsurările efectuate au servit la
completarea măsurilor de protecţie privind concepţia de
proiectare a construcţiilor ce se fundează în astfel de
condiţii. O altă latură a activităţii în domeniu unde d-sa a
avut contribuţii demne de interes o constituie preocupările
în domeniul protecţiei antiseismice a construcţiilor,
preocupări ce au putut fi cunoscute şi prin faptul că
evenimentele seismice mai reprezentative, manifestate în

ultimii 50 de ani din ţară (4.III.77, 31.VIII.86, 30/
31.V.90) nu au produs efecte semnificative asupra
întregului fond nou construit din anul 1960, în întreaga
zonă Galaţi - Brăila - Tecuci, zonă ale căror proiecte de
fond construit au fost coordonate de d-sa. În paralel cu
activităţile menţionate, se poate sublinia activitatea sa
de cadru didactic asociat pentru discipline de specialitate
în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, precum
şi preocuparea pentru elaborarea unui bogat volum de
lucrări tehnico-ştiinţifice, publicate şi/sau susţinute în
cadrul unor manifestări tehnice de profil din ţară şi din
străinătate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

IN MEMORIAM
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(urmare din  DDJ numărul 152)

Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi -
oportunitate pentru un viitor complex muzeal
etnografic

Având în vedere faptul că zona eligibilă a
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013,
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti
„Prut-Dunăre” Galaţi este Lunca Prutului Inferior –
Dunărea Inferioară Mila 76, fiind cuprinse comunele
din judeţul Galaţi, situate pe malul drept al Prutului şi
municipiul Galaţi (cartierul Valea Orasului şi Faleza
Inferioară a Dunării), locaţia proiectului „Muzeul Zonei
Pescăreşti din judeţul Galaţi” s-a stabilit în zona de
agrement a Pădurii Gârboavele, comuna Tuluceşti, pe
latura sudică a Muzeului Satului „Petru Caraman”.

„Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi”, constă
dintr-un ansamblu de obiective care cuprinde două
gospodării tradiţionale, înţelegând prin aceasta locuinţe
şi anexele aferente (specifice Zonei Etnografice Covurlui
Nord – comunităţi situate pe malul drept al Prutului
Inferior, respectiv Zonei Etnografice Gala ţi –
comunităţi situate pe malul drept al Prutului Inferior),
o cherhana, un iaz, un pavilion pentru activităţi culturale
în aer liber şi împrejmuiri.

Gospodăria specifică Zonei Etnografice Galaţi – zona
Prutului Inferior este reconstituit ă în baza
documentărilor şi cuprinde două locuinţe bicelulare şi
anexe: gheţărie, chivniţă, coştereaţă, gogineaţă şi cotlon.

Cea de-a doua gospodărie respectă modelul
tradiţional descoperit în baza cercetărilor de teren din
Zona Etnografică Covurlui Nord – zona Prutului
Inferior, şi cuprinde: locuinţă bicelulară cu etac (soba
despărţind odaia în două compartimente) şi anexe:
chiler, bucătărie, coştereaţă, coşăr, coteţ, sandoală.

Cherhanaua, reprezentativă pentru Zona Prutului
Inferior şi Zona Dunării Inferioare, conform
documentărilor, este o construcţie situată în zona de
pescuit, destinată primirii, sortării, comercializării peştelui
şi depozitării uneltelor de pescuit. Cherhanaua va fi o
construcţie din chirpici, pe structură de lemn, acoperită
cu stuf. Replica din „Muzeul Zonei Pescăreşti din
Judeţul Galaţi”, va respecta structura cherhanalei
tradiţionale şi va fi redimensionată, pentru a găzdui
expoziţii cu specific pescăresc, birourile personaului de
specialitate şi un depozit.

Iazul va reconstitui arealul specific zonei pescăreşti

şi va permite realizarea unei expoziţii de ambarcaţiuni
pescăreşti tradiţionale. Vegetaţia specifică, formată din
salcie, stuf, papură, va completa din punct de vedere
estetic obiectivul. De asemenea, iazul va fi populat cu
specii de peşti specifici zonei.

Pavilionul, construcţie din lemn, având forma în
plan a unui octogon, cu stâlpi şi florărie (trafor) din
lemn, este destinat realizării unor activităţi cultural -
educative în aer liber, pentru promovarea tradi ţiei
specifice judeţului Galaţi.

Împrejmuirea Zonei Pescăreşti va consta, pe latura
de acces principal (latura sudică a muzeului) din gard
de lemn, cu poartă dublă pentru atelaje şi simplă pentru
vizitatori, după un model tradiţional din comuna
Suceveni. Pe celelalte laturi, muzeul va fi delimitat de
restul pădurii printr-o împrejmuire care va permite
dezvoltarea unei vegetaţii specifice, de tip „gard viu”,
care să nu fie în dezacord cu mediul înconjurător.

Gândit astfel, „Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul
Galaţi” răspunde atât unor necesităţi de cunoaştere,
culturalizare, valorificare şi promovare a zonei noastre,
cât şi unor necesităţi de petrecere a timpului liber
pentru vizitatori într-un ambient agreabil, propice
desfăşurării unor activităţi recreative.

Amplasarea „Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul
Galaţi”, în vecinătatea Muzeului Satului „Petru
Caraman”, are în vedere extinderea arealului de
reprezentare a judeţului Galaţi din perspectivă
etnografică (ocupaţii, habitat, obiceiuri tradiţionale),
întregind astfel un proiect amplu de realizare, pe viitor,
a unui complex muzeal, în cadrul căruia să îşi
regăsească locul binemeritat şi alte obiective muzeale:
biserica, moara de vânt şi de apă, casa de secol XX,
împodobită cu traforuri lucrate cu măiestrie, stâna,
scrânciobul şi nu în ultimul rând un han, pentru a
enumera doar câteva dintre acestea.
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Întâlnirea cu meşterul Constantin Cojan (foto), din
satul Colibaşi, raionul Cahul, care i-a făcut până şi lui
Guguţă o căciulă mare, tradiţională, de aproape un metru,
a fost deosebit de emoţionantă. Legat de Galaţi prin anii
petrecuţi de către tatăl său aici în perioada interbelică, el
a reînnodat firul întâlnirilor prin activit ăţile Centrului
Cultural Dunărea de Jos. La o întâlnire ne-a povestit
câte ceva din ceea ce au însemnat unele atacuri istorice
asupra românilor:

Mă numesc Constantin Cojan, sunt meşter popular,
vicepreşedinte al Uniunii Meşterilor Populari din
Republica Moldova. Am să vă spun o poezie despre un
moment tragic care s-a petrecut în anul 1946. În acel
an, din ordinul autorităţilor comuniste de la Moscova,
în sudul Basarabiei au fost rase de pe suprafa ţa
pământului trei sate cu numele de Zorum, Roşia şi
Frumuşica Nouă. În acest moment regiunea care
cuprindea cele trei sate este în regiunea Odessa,
raionul Tarutino.

După ce au fost şterse de pe suprafaţa pământului,
acolo s-a construit un poligon. Localnicii au fost nevoi ţi
să ia drumul pribegiei, unii oprindu-se în satele megie şe.

Nu demult, un tânăr de la Şcoala nr.126 din Odessa,
parcă 126 este, unica şcoală unde se învaţă în limba
română facultativ (directoare fiind o bravă femeie din
ţinutul Herţa), declara că-şi trage rădăcinile din acele
sate dispărute. De la el am aflat următoarea poezie:

Sate, sate împuşcate
Fără uşi şi zacon
Chiar din sfânta libertate
Ne-au făcut un poligon
Şi-au tras din el cu tunul
Peste vatră şi mormânt,
Câte două, câte unul
Sate care nu mai sunt
Şi le-au şters din harta lumii
Muscăleşte, cu ciubota
Peste, vai, sicriul bunii
Merge tancul şi pihota
Pe la trageri, peste al tatei
Zboară moartea-n lung şi lat
Sate, sate neuitate
Pentru ce v-au împuşcat
Că creşteaţi copii şi grâne
Că araţi şi semănaţi
c-aveaţi pâne şi la pâne
eraţi surori şi fraţi
poate chiar de asta poate
Că de alta, Doamne Sfânt,
Sate, sate îngropate
De cu zile în pământ
Peste ele-i iarbă crudă
Floarea-şi scutură pustiul
Printre luturi ploaia udă

A străbunilor sicriu
Neîmpăcate, neuitate
Fără cruce şi mormânt,
Sate, sate împuşcate
Sate care nu mai sunt!
Eram şi eu tânăr adolescent când am intrat la

Colegiul Tehnologic, pe lângă Ministerul Deservirii
Sociale, unde am învăţat, vorba vine, cojocăria, pe care,
de altfel, o învăţasem de la tata. Dar de acolo am
căpătat „hârtie”, diplomă de tehnolog în prelucrarea
pielii. Pe când eram elev la acest colegiu am participat
la diferite evenimente. În anul 1970, fiind copila ş de
17 ani, taman venise formaţia „Mondial”… Atunci am
auzit pentru prima oară într-o mulţime zicându-se
„Fraţilor, şi noi suntem români!”. A intervenit atunci şi
Miliţia, fiind nişte confruntări, fiind unii daţi jos
de pe cai…

De la întâmplările legate de dorinţa autorităţilor de
a muta statuia lui Ştefan cel Mare de la Chişinău,
mi-au rămas în memorie versurile:

Bătrânul Ştefan la răscruce
Prin secole neostenit
În stânga ţine sfânta cruce
În dreapta paloş ascuţit
Şi-au vrut păgânii ca să-l smulgă
Din rădăcinile de piatră
Iar piatra va rămâne piatră
În inimă de neam săpată
Storc tinerii tăria gliei
Din viţa coaptă bătrânească…
Tatăl meu a muncit în perioada interbelică la Galaţi.

El a avut patru fraţi, care au făcut toţi armata la români…
Bunica îi strângea pe toţi la un loc şi le spunea cu
afecţiune „românaşii mei!”, deşi ea era rusoaică…

A consemnat S.D.
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„…mă revendic din cavalerismul medieval desuet, cel importat din Orient în urma cruciadelor...”

(urmare din DDJ nr 152)

În timp, te-ai bucurat din plin de
recunoaşterea valorii scrisului tău.
Amintesc aici doar nominalizarea,
în 2007, la Premiul UNITER pentru
cea mai bună piesă românească a
anului 2006 („Catrafuse” sau
„Fany”) şi Premiul naţional pentru
roman al Editurii Tracus Arte, din
Bucureşti, în 2013, pentru romanul
„Das Mioritza Reich - O ucronie
vintage”, lansat la Târgul
Internaţional de Carte
„Gaudeamus”. Ce alte asemenea
bucurii ai mai avut?

Am luat multe premii de teatru,
proză şi poezie, de unele sunt chiar
mândru. În 2013 am primit locul întâi
la concursul naţional de dramaturgie
Goana după fluturi, de la Râmnicu
Vâlcea (în 1993 primisem o menţiune acolo), preşedinte al
juriului - alcătuit din criticul Ion Parhon, de la Televiziunea
Română, Claudiu Groza, critic teatral la „Tribuna” din Cluj,
regizorul Mihai Lungeanu, de la Teatrul Na ţional Radiofonic
- fiind chiar criticul Alex Ştefănescu care, într-o carte de
critică, mă mustra nu pentru stil, ci pentru că aş fi fost prea
misogin. Am fost, dar mi-a trecut: sunt mizantrop acum.
Glumesc în parte, căci la vremurile astea toţi sunt mizantropi.
M-am bucurat tare să fiu nominalizat UNITER, pentru cea
mai bună piesă românească, ba chiar, spre mirarea mea, nu
pentru una dintre piesele mele moderniste, ci chiar cu un
text clasic istoric despre Fani Tardini a noastră… Am încercat
şi… la copii: la concursul de dramaturgie de la Teatrul Ion
Creangă Bucureşti am luat Premiul I, fără coroniţă, dar cu o
groază de parale! De altfel, cu o carte de copii, prima carte a
mea tipărită, în ´91, mi-am putut cumpăra apartamentul în
care stau, la Dunăre. Despre cel mai plimbat spectacol al
meu am aflat că se joacă de la nişte prieteni care treceau
prin Reşiţa, la festivalul naţional de teatru de acolo. Regizorul
Dan Mirea, director al teatrului reşiţean, descoperise textul
meu pe internet. A jucat o tânără formidabilă, Andrada
Samoilă, iar cele trei personaje masculine au fost aduse la
viaţă de către Ionuţ Ghinea, un actor cunoscut mai ales din
filmul „După dealuri”, cel regizat de Cristian Mungiu. Fetiţa
cu brichetă s-a jucat apoi şi la Lugoj, Bucureşti, Deva,
urmând Italia. M-am bucurat, căci confirma şi aprecierile
despre piesă ale regretatului teatrolog Mircea Ghi ţulescu
în Istoria Literaturii române. Dramaturgia şi în Convorbiri
literare. O piesă tragică. O talentată actriţă de la Teatrul

Naţional „Mihai Eminescu” din
Chişinău, Ana Tkacenko,
intenţionează acum să o monteze
acolo. M-am bucurat şi cu succesul
unor piese pentru copii de doi-trei
ani, căci am încercat şi limbajul
acestor vârste, piese jucate la
Bucureşti sau Cluj. Poveştile mele au
plăcut unor mămici din patria
tătucului poveştilor, Andersen, care
spuneau că s-au săturat de poveşti
vechi sau proaste şi s-au apucat să
mă traducă în daneză. E o chestie să
ştii că te place cineva în daneză:
înseamnă că treci peste bariera de
limbă. Am fost bucuros să interesez
şi un impresar din Santa Monica,
California, chiar cu Polonius, piesă
premiată, jucată la Galaţi, cerută
acum la Seul şi deja tipărită în volum

de o editură din SUA - dar asta datorită muncii unui
traducător înverşunat, Petru Iamandi. Păcat că impresarul
din SUA s-a îmbolnăvit, apoi m-am îmbolnăvit eu. M-am
bucurat să aflu că au circulat, în mediu electronic, şi nişte
încercări poetice trimise din Viena, lucruri sincere şi
dureroase, scrise după operaţia incredibilă pe care am
avut-o acolo, operaţie care nu mi-a permis vreo săptămână
să lucrez la calculator şi să scriu proză. Editura Centrului
Cultural Dunărea de Jos a şi publicat-o, e a doua mea
cărticică de versuri. Lansarea a fost la Spitalul Jude ţean,
eram internat acolo după revenirea în ţară: într-un fel, parcă
mi se citea necrologul, dar prietenia celor prezen ţi am simţit-
o uriaşă şi le-am fost recunoscător. Ei, mai spun eu că, dacă
muream la Viena, aveam asigurată şi gloria: ce alt gălăţean a
mai murit în străinătate? Oricum, puţine versuri publicate,
chiar dacă am luat Premiul Octavian Goga la Cluj pentru
poezie. Scriu prea uşor versuri, de aceea mă feresc. Poezia
adevărată te cere foarte-foarte sincer: e ca şi când te-ai
mărturisi iubitei, ca şi când ai recunoaşte un păcat grav, nu
doar să scrii cu meşteşug, de parcă ai dărui iubitei, în loc de
sentimente, un ineluş ieftin, însă strălucitor. Oricum, vreau
ca la tot ce scriu, fie proză, fie versuri, să mă emoţionez şi eu,
să râd ori să plâng.

Ai publicat şi în străinătate. Ai două cărţi apărute în
SUA, mai multe povestiri în Marea Britanie, Canada, Franţa
şi SUA, ţi-au fost sau vor fi  montate piese de teatru pe
scene din  Coreea de Sud şi Republica Moldova. Cum ai
realizat şi trăit asemenea experienţe?
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Piesa „Polonius”, piesă de sertar premiată după revoluţie
la Oradea şi jucată în ́ 96 la Dramaticul gălăţean, tradusă de
inegalabilul, în engleză, Petru Iamandi, în colaborare cu
britanicul Richard Wright, a fost tipărită, tot prin demersurile
sale, în SUA. Regizoarea gălăţeancă Camelia Hâncu, acum
la Cluj, a propus textul şi a fost acceptat pentru un proiect
teatral desfăşurat la Seul. Piesa mi-a fost cerută, după
premiera gălăţeană, la Santa Monica, California, tot printr-o
promovare Iamandi, însă impresarul s-a îmbolnăvit grav şi
a căzut proiectul. Poveştile publicate la o editură din SUA
au fost traduse tot de Petru Iamandi, secondat de britanicul
Tom Carter. Despre „Fetiţa cu brichetă” am spus deja…Cu
„Off”, text premiat în Festivalul naţional de teatru gălăţean
şi publicat prin generozitatea Editurii Axis Libri, pies ă pe
care actorul Cristian Gheorghe, directorul teatrului, vrea s ă
o regizeze pentru toamna aceasta, este un text simbolic şi
suprarealist care are la bază o povestire… SF, tipărită într-o
revistă cu apariţie în Canada şi Franţa, de excelentul
traducător de franceză Vasile Savin: o altă aventură! Cât pe
ce să apară în „Solaris”, poate cea mai bună revistă de gen
din lume, însă ei nu publică străini, aşa că m-au îndreptat
către revista „Temps tot”. Regizorul Ion Sapdaru mi-a
sugerat să o dramatizez şi iniţial nu mi-a plăcut ideea, până
când, după luni bune, m-am trezit cu solu ţia mai realistă şi
deloc SF actuală…

Ai ajuns în redacţia cotidianului „Viaţa liberă” în
1994, după experienţe la mai multe publicaţii, ca redactor
şef, dintre care amintesc „Acţiunea” şi „Orientări”. Ai
statutul de reputat ziarist profesionist, eşti membru al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. De la
înălţimea acestei experienţe te rog să ne vorbeşti despre
viaţa dintr-o redacţie, despre frumuseţea meseriei de
jurnalist!

Un prieten din Leova, la săptămânalul căruia am lucrat
într-un schimb de experienţă şi de suflet, scriitorul Ion
Mititelu, preşedinte, pe atunci, al curajoasei Asociaţiei Presei
Libere XXX din Republica Moldova, a exclamat la Gala ţi,
după o scurtă vizită: „Mă simt aici ca într-un submarin! Simt
o presiune uriaşă în jurul vostru!” Aşa şi e! Viteză, nervi,
termene, concentrare, uneori amenin ţări… Măcar nu te
plictiseşti aici… în cursul vieţii: subiectele sunt variate,
personajele, diverse, societatea se schimbă cu viteza luminii
în vidul… legislativ… Am însă şi obiceiul să compar mereu
situaţii actuale, politice şi sociale, cu cele din veacuri trecute:
dacă ştii să cauţi în arhive, găseşti mereu situaţii şi
mentalităţi identice cu cele de azi. Iar asta mă linişteşte: în
ciuda unor greşeli sau ticăloşii, tot au rămas destui mari şi
măricei prin istoria asta a noastră… Şi apropo de istorie:
după ce am făcut, mai bine de un deceniu, cercetare istorică
şi am publicat săptămânal, sper să termin curând şi Abecedar
istoric gălăţean - o Istorie a Galaţilor pentru cei mici, cu
câteva lucruri esenţiale, fără ani de ţinut minte, scrisă pe
înţelesul lor - că doar scriu şi poveşti, pe care, iată, mi le tot
cer doamnele educatoare şi învăţătoare, ba şi nişte mămici
din Danemarca, care vor să le zică în daneza lui Andersen,
după fasoanele lu´ alde Cilincă. Ajungem bătrâni şi nu ştim
ce e mai important despre oraşul nostru şi e păcat! Am găsit
la Biblioteca V. A. Urechia un manual interbelic de Geografie

a judeţului Covurlui şi aşa mi-a venit ideea. Şi de la
abecedarul bădiei Creangă…

Te-aş ruga să faci câteva consideraţii privitoare la presa
zilelor noaste, în mod deosebit din perspectiva respectării
deontologiei profesionale.

În ciuda ostenelii şcolilor bune de jurnalism, care dau
mai mult oameni de PR şi prezentatoare decât pălmaşi pe
investigaţii, analize ori reportaj, cred şi eu, ca şi alţii: ies
ziarişti din şcoală numai cei care… intră ziarişti, adică
OAMENI - corecţi, empatici, dar neinfluenţabili. Cam cum
spuneau şi programatorii computerelor: Gunoi intră? Gunoi
iese! - numai datele corecte rulează corect! Specializările se
fac, meseria se învaţă şi se fură, dar dacă o faci din interes
sau orgoliu, dacă nu eşti în primul rând om, dacă nu ai milă,
dar şi curajul să ţi-o învingi pentru principii, dacă nu te laşi
uşor corupt într-o epocă săracă în care chiar demnitarii sunt
exemple de necinste, te poţi numi ziarist şi nu un ciocoi
publicist.

Ai trăit experienţe pentru mai multe vieţi sau pentru
mai mulţi oameni. Mă opresc doar la două. Prima: ai navigat
mai mult în zona Africii. Te-ai scufundat în Atlantic.
Povesteşte-ne ceva din aventura acelor întâmplări.

A trebuit, foarte tânăr, să conduc peste 40 de oameni în
acelaşi timp, ca şef al pescarilor şi producţiei în procesarea
peştelui. Se proceda ştiinţific: specialiştii de la Institutul
Român de Cercetări Marine veneau pe nave ca să se
documenteze direct, dar peştele dispăruse, de pildă, din
Mauritania, din care România lua însă cupru şi vindea
armament, iar în ţară ni se tot cerea peşte oceanic. Aşa că
intram la furat, alături de flota rusească, în apele teritoriale
ale Senegalului, dar raportam specialiştilor că am pescuit în
Mauritania. Urmarea: anul viitor, specialiştii ne recomandau
tot coastele mauritaneze. La fel se întâmpla în Namibia, unde
paza de coastă ne-a încolţit de multe ori. În Angola, un
comandant român a şi fost condamnat la moarte pentru
piraterie, iar în zona Polisario au tras cu artileria, incendiind
complet suprastructura Parângului. Dacă mai pui starea
proastă a navelor, lipsurile, izolarea cumplită, nebunia izolării
ca de puşcărie, lipsa de mijloace de salvare în unele cazuri
(după un accident, am fost dus, de exemplu, la un medic
sovietic, pentru că nu existau atunci nici asistenţi medicali
veniţi în flota noastră şi, pentru că barca nu mai avea motor,
era să ne scufundăm pe furtună. Comandantul, Iulian
Popescu, cu care eram la cuţite, şi-a riscat însă viaţa pentru
viaţa mea!), toate ne făceau să supravieţuim prin minune.
Pentru că nu a fost gata carnetul de marinar, am ratat căderea
avionului românesc cu schimbul de echipaj în ocean, lâng ă
Nouadhibou, dar mi-am scos pârleala: am avut destule
peripeţii ca scafandru, cu echipamente vechi de 20 de ani şi
distruse, accidente sub apă, muşcături de focă şi pericolul
rechinilor uriaşi. Era însă grozav să pluteşti între ape ca
smaraldul, fără să mai ştii unde e sus şi unde e jos, fără
greutate, ca în Cosmos… Am avut şi momente de relaxare,
când scrijeleam poeme sub pântecul navei, jucam v-a ţi
ascunselea urmăriţi de foci curioase, sau fumam ţigări la
baza cârmei, sub apă, la bucşa etambreu, unde se mai găsea
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aer. Asta după ce o lună sau două ne speteam muncind sub
apa de două-trei grade Celsius care îţi oprea inima în
momentul impactului: mici reparaţii, curăţirea prizelor de apă,
etanşarea bucşei etambou, la elice, ca să se poată schimba
garnitura, chiar curăţarea de 50 - 60.000 tone de scoică de
pe chila navei, îngreunată în marş de atâtea depuneri… Greu,
dar frumos, şi o mare camaraderie, chiar dacă azi erai
ameninţat cu cuţitul de cineva care mâine îţi salva viaţa
sau eu salvam pe cel cu care mă duşmăneam, după nebunia
unui voiaj prea lung şi prea sărac.

A doua experienţă ar fi aceea de reporter „pe
câmpul de luptă” în zilele mineriadelor dâmboviţene.
Ce întâmplare din acele zile te-a marcat cel
mai mult?

Când era să rămân orb de la o petardă, în timpul
asediului Palatului Victoria, când a fost puciul împotriva
Guvernului Român. Dar şi mai mult m-a speriat atunci
faptul că mă molipseam de toată acea ură populară, deşi
vedeam cum minerii care ajungeau în grupuri ca de
vilegiaturişti, interesaţi mai mult de peisaj, erau mânaţi
de băieţi cu ochi ce băteau spre albastru şi de băbuţe cu
sacoşe care, de pe tuşă, strigau la mineri să nu fie molâi.

Ştiu că eşti un mare iubitor de istorie. Te întâlnesc
adesea în sala de documentare a Bibliotecii „V. A.
Urechia”. Multe dintre subiectele scrierilor tale sunt
inspirate din trecutul istoric. Din această perspectivă,
cum percepi evenimentele din decembrie 1989?

Ca şi alte revoluţii. De pildă, la 1789, după ce Franţa a
ajutat pe americani, aducând  însă pe francezi la foamete,
doar pentru a slăbi inamicul englez, foamea a scos lumea
în stradă, ca la noi în decembrie. La 1848 s-a adăugat o
altă particularitate asemănătoare lanţului de revoluţii şi
revoluţii din 1989, ca şi din revoluţiile arabe care au urmat:
molipsirea de la stat la stat, pe măsură ce informaţia
(zvonul, presa, sau mai nou, mediul electronic globalizant)
determina reacţia în lanţ. Nu cred că a lipsit vreodată şi
agentul secret al unora şi altora, păpuşarul, dar nu iese
niciodată cum planifică agenturile. Consemnând an de an
mărturii ale participanţilor la revoluţia din ´89, revoluţie
adevărată pentru noi, oamenii simpli (eu am dreptul să fiu
puţin naiv, am petrecut Revoluţia pe Atlantic, chipurile
ameninţaţi de terorişti libieni), am notat mişcări
încrucişate între mai multe forţe, nu întotdeauna cei buni
fiind buni. Acum studiez însă perioada 1845 - 1848, pentru
un roman pe care, dacă-l voi termina vreodată (lucrez de
vreo zece ani la strângerea de documente, dar şi scriind
câteva capitole) romanul pe care sper să-l pot trimite la
Gallimard, dar mai am de căutat la Istambul ceva izvoare.
Se pare că Galaţiul nu a fost străin de cauzele economice
ale revoluţiei din ́ 48. Oricum, mai toate revolu ţiile noastre
sunt copii după cea din Boboru lui Caragiale. Ştiţi de unde
vine vorba că S-a răsturnat căruţa cu proşti? S-a rupt
osia la căruţa care transporta nişte revoluţionari la ´48,
iar un ziar al Puterii le-a dat cu tifla şi uite că asta a rămas,
nu gloria! Poate avea dreptate Kim ir Sen, care, întrebat
ce crede despre Revoluţia franceză din 1789, a declarat

că evenimentul este… prea recent ca să aibă o părere
exactă, corectă…

Ai absolvit Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” în
1977 şi Facultatea T.C.P.A.T.P. Galaţi, în 1983. Cum
ai ajuns în oraşul de la Dunăre, ştiind că te-ai născut
la Paşcani?
Ce-ţi aminteşti despre Galaţiul de acum aproape
40 de ani?

Tatăl meu, cel care a primit Coroana României pentru
vitejie, era oltean, fiul unui p ădurar care făcuse
prizonieratul peste Dunăre, ca în Jocul cu moartea a lui
Stancu. Tata a cunoscut-o pe mama, o gălăţeancă plecată
la muncă, la rude în Paşcani, unde avea un unchi şef de
gară. Doar vreo opt luni m-au ţinut acolo, destul însă ca
asta să mă facă concetăţean cu neamul lui Sadoveanu, dar
să-mi strice dosarul de gălăţean get-beget: până se pierd
străbunicii mei în adâncul istoriei, toţi din partea mamei
au fost gălăţeni. Străbunicul era grec şi avea un gater, şi-a
luat nevastă săracă - rusoaică se zice, dar aşa le zic unii şi
astăzi moldovenilor. Bunicul Ioan Pavel, tatăl mamei, a
lucrat mult în Ardeal, unde numele erau maghiarizate: la
venire în Regat, se chema deci Ianoş Pal. Suntem deci
gălăţeni! Despre Galaţiul de acum 40 de ani îmi amintesc
cinematografele şi grădina de vară, nava cu zbaturi „Anghel
Saligny”, transformată în berărie, salcâmii încinşi de
soarele verii, violenţii „vikingi” care se încăierau prin
cârciumi, noroaiele nesfârşite (copil, luam în traistă galoşi
de schimb, pe care îi puneam la fiecare traversare a str ăzii;
trebuia să spăl noroiul, odată ajuns la şcoală), maşinile cu
roţi mari care scobeau în trecere adevărate şanţuri în praful
galben, devenit noroi la orice ploaie, ţin minte ploile
repezi de vară care făceau pământul straturilor din grădină
să sfârâie, florile şi copacii noştri fructiferi, câinii şi
pisicile noastre, televizorul pe care l-am avut pe la opt ani
(înmormântarea lui Dej am văzut-o la un vecin, doar
coborârea pe Lună, la noi), stâlpii gudrona ţi cu lumină
chioară, galbenă, în amurguri violete, omizile păroase,
oltenii cu iaurt în cobiliţe, brăgarul care avea şi citronadă
şi bomboane praline, vitaminele Cavit 9 ale bunicii,
seminţele vândute la cornet, cele doar câteva automobile
şi motociclete cu nuanţe terne, oameni cu băşti, trotuare
stropite cu apă şi ţuică, spre a stârni onor clientela, vremea
în care, se părea, „aveam de toate” şi, ca şi pe stemă, nu
lipsea nimic, deci se putea fura de oriunde cu măsură:
motorină, ciment, var… Cu şantiere mari de construcţii
de blocuri, cu pietricele de mozaic pe care le colectam,
cu fire electrice din izolaţia cărora se făceau brelocuri
împletite de chei, cu jocuri precum „ ţurca”, „arişca şi
arola”, „lapte gros”, „somat-somat!”, cu mâncare destul ă,
fără trufandale însă, cu preţuri veşnice, cu pâine neagră
excelentă, care putea fi cumpărată şi la sfert, cu tabere şi
concedii ieftine, plecări la mare (auzeam de la alţii, noi
nu aveam bani de aşa ceva, cu doi copii la şcoală, o bunică
bolnavă şi o singură leafă), unde şi străinii mâncau ieftin
roşii şi brânză, de veneau şi nemţii din RDG sau olandezele
şi franţujii pe Litoral. Mai târziu, s-a dovedit că se poate
trăi şi cu gheare, zgârciuri şi mazăre, cu cozi la lapte, dar
astea se ştiu... Fără să fiu patetic, mereu a fost şi-şi: când
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aveai mâncare, nu puteai spune bancuri politice, dar nici
motive n-aveai, când n-a mai fost haleală, şi frica a fost
mai mare. Marile crime politice din „obsedantul deceniu”
pe care nu prea l-am apucat, necunoscute public sau
ignorate din nepăsare sau frică, se făceau însă pe fondul
electrificării, alfabetizării, asigurarea (obligativitatea!)
serviciului.

Dragă Victor, eşti puternic implicat în viaţa
culturală a oraşului, eşti ceea ce numim generic „om
de cultură”. În această calitate, ce dimensiuni acorzi
fenomenului cultural gălăţean? Ce loc crezi că are
cultura gălăţenă în patrimoniul cultural naţional?

Se vede prea puţin din ceea ce există, iar ceea ce se
vede nu-i întotdeauna de adevărată cultură. În lipsa unui
impresariat, a unei arte de comunicare, nici ofertele
noastre culturale, nici cele turistice, inclusiv pe ofertă
istorică, de oraş de trecere, nu pot răzbate. Orice
promovare se face cu campanii îndelungate. Timp, d ăruire,
implicare, fonduri. La Sibiu, în timpul festivalului de
teatru se desfăşoară peste 300 de evenimente culturale,
nu numai din zona teatrală. Instituţiile de stat şi ale
administraţiei locale nu au centre de îndrumare şi
informare, nici agenţii proprii de turism sau măcar de
informare turistică. De altfel, cârciumarii noştri au fost
primii cu patriotism local, expunând, ca să atragă lumea,
comercial deci, dar folositor oraşului şi fără să le impună
vreo comisie de cultură, imagini vechi ale Galaţiului! Uite
cum comercialul poate să facă mai mult decât o instituţie
de cultură fără imaginaţie, fără o frumoasă nebunie! Un
instinct se simte însă, dar trebuie încă multă nebunie, ca
pe vremea acelui Claudiu Peruşco, care a fost în stare să
joace cu mare succes teatru pe şantierul prăfos al noii
Case de Cultură a Studenţilor şi să-şi facă o cârciumă de
vară foarte frecventată, deşi avea pereţi din pânză de sac
şi lumânări în lipsa curentului electric, dacă îmi aduc eu
bine aminte. Mă deranjează că instituţiile cu pricina nu

atrag televiziunile centrale la
evenimente culturale de talie
naţională de la noi, aşa cum o face
de pildă Brăila; şi în imagine se
investeşte, dacă vrei să câştigi!

Dialogul nostru va fi găzduit
de revista „Dunărea de Jos” a
Centrului Cultural cu acelaşi
nume, la care colaborezi şi tu.
Ai un mesaj referitor la valoarea
acestei publicaţii?

Este printre puţinele reviste
care chiar se împrăştie prin urbe,
ajunge în multe locuri, o cer şi
tinerii, pentru că îşi găsesc aici
prietenii publicaţi sau fotografiaţi.
Am mulţi prieteni aici, revista este
un vorbitor şi pentru mine şi pentru
alţii, scriitori, plasticieni, oameni

de cultură în general, oameni de toate vârstele, publica ţia
are de toate, cu toate că formatul este restrictiv pentru
textele lungi, în ciuda numărului generos de pagini. E şi o
revistă care nu şi-o ia în cap, tace şi face, aşa cum trebuie
să facă orice meseriaş, fie din industrie, fie din cultură!
Şi nu întârzie să apară regulat, lunar, ceea ce ţine de
seriozitate şi de performan ţă. În ea afli şi despre
evenimente pe care cei de la revistă le-au realizat, dar
găseşti şi literatură: şi nume consacrate şi literatură tânără
şi, important, ce se scrie în aceste momente, nu dări de
seamă despre foşti. Pentru mine este important că pot citi
proză, să văd cum se scrie acum.

Ca om al Cetăţii, ca jurnalist, ca formator de
opinie, ce mesaj ai vrea să transmiţi autorităţilor
administrative, culturale şi politice gălăţene
cu privire la prosperitatea culturii în ora şul şi
judeţul nostru?

Le urez coerenţă! Adică proiecte mari, curajoase,
atractive pentru public şi nu doar oficiale, proiecte care să
nu fie uitate după încheierea mandatului ori după schimbarea
directorilor, lucruri inspirate din discu ţii cu oameni care au
idei şi care cunosc problemele culturii (ca să nu critic numai
autorităţile, chiar un jurnalist cu rubrică de cultură mă întreba
discret dacă avem şi la Galaţi… scriitori. I-am spus că sunt
vreo trei-patru sute de nume şi, chiar dacă mult mai puţini
sunt chiar foarte valoroşi, ceea ce le lipseşte este o
promovare eficientă). Acum, cu mediile electronice, în
special scriitorii debutanţi ajung să fie cunoscuţi şi în ţară
sau în diaspora, chiar înaintea celor consacra ţi de decenii.
Dacă ar fi şi traduşi, ar putea fi descoperiţi pe internet şi de
cititori străini. Lipsesc şi întâlnirile scriitorilor, plasticienilor,
muzicienilor, cu elevii - viitorul public. Excep ţii
există, sunt cluburi şi cenacluri, şcoli deschise
acestor evenimente.

Interviu realizat de Ghiţă Nazare
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Dimineaţa ne întâlneam cu
toţii, de la mic la mare, la raportul
de gardă care se desfăşura în
holul central din pavilionul A al
maternităţii Galaţi, dedicat
exclusiv obstetricii, prezidat de
directorul spitalului şi şef de secţie
la ginecologie, doctorul Chiva.
Domina! Nici nu era prea greu.
Participanţii, în majoritate, erau
de o mediocritate înduioşătoare.
Din medici de medicină generală,
inspectori pe la direcţiile sanitare
raionale sau nepoţi ai unor şefi la
partid, securitate, sindicate sau
alţi mahări şi după un curs de şase
luni de obstetrică, s-au trezit
specialişti.

Directorul, doctorul Chiva,
fusese chirurg în Făgăraş. Vădea
evidente calităţi de operator. În
stânga lui la raport, era flancat
întotdeauna de alt chirurg trecut şi el la obstetrică-
ginecologie, doctor Popovici Radu. Era considerat
locotenentul directorului. Cel mai mare eveniment din
viaţa lui, povestit tuturora adesea, a fost func ţia de
medic al detaşamentului militar care a păzit în timpul
războiului podul de mare importanţă strategică de la
Cernavodă adesea bombardat de aviaţia inamică. De
altfel, oameni cumsecade cu toţii.

La un asemenea raport, s-a pomenit o întâmplare
tragi-comică petrecută cu mulţi ani în urmă, într-o
circumscripţie rurală din regiunea Galaţi. Curios, i-am
cerut lămuriri lui Coco. Ştia bine întâmplarea pe care
mi-a relatat-o.

Prin anii ’50, în circumscripţia X din nordul regiunii
Galaţi, profesa cu succes doctorul Vizitiu. Dorinţa lui
încă din anii studenţiei, a fost să practice o specialitate
chirurgicală: chirurgie generală sau obstetrică-
ginecologie. Ca student în ultimii ani a dovedit o hărnicie
neobişnuită. Făcea frecvent gărzi de noapte evident
neplătite, dovedind seriozitate, interes pentru asimilarea
cunoştinţelor, ataşament pentru bolnavi, respect pentru
„bătrânii serviciului” încât a fost acceptat şi apreciat
de colectivele clinicilor. A bântuit clinica de chirurgie
a profesorului Buţureanu şi maternitatea condusă de
profesorul Dobrovici. Era solicitat adesea ca ,,mâna a
doua” în intervenţii chirurgicale nocturne mai uşoare.
La terminarea facultăţii profesorul Buţureanu i-a

propus să rămână în clinică. La
vremea aceea încă se mai putea.
Profesorii îi alegeau pe cei mai
potriviţi absolvenţi să facă parte
din colectiv. Aşa se explicau şi
performanţele clinice. Erau aleşi
cei cu reale aptitudini practice
sau ştiinţifice. Mai târziu,
promovarea s-a făcut pe criterii
politice sau „balcanice”, asta
explicând continua decădere a
performanţelor în chirurgia
românească.

Până şi concursurile nu
reuşesc să depisteze pe cei
potriviţi profesiei. Poţi fi un
strălucit intelectual dar fără
abilităţi manu ale sau psihice.
Te trezeşti chirurg cu două
mâini stângi.

Dar să revin la omul nostru.
A refuzat ademenitoarea

propunere a profesorului.
- Domnule profesor, iertaţi-mă, dar nu pot rămâne.

Tatăl meu tocmai a fost arestat şi trimis la „canal”.
V-aş încurca şi n-aş avea şanse să rămân.

Profesorul a înţeles. El însuşi de altfel, în anii aceia,
în urma unui complot pus la cale de un coleg
(întotdeauna au existat astfel de colegi) a fost băgat la
puşcărie. Şi el şi profesorul Vancea şi alţii ca ei.

Până la urmă, doctorului Vizitiu nu i-a părut rău că
n-a rămas în clinică. Viaţa de medic de ţară în nordul
judeţului Galaţi, într-o comună înconjurată de dealuri
plantate cu vii şi nuci, îi plăcea. Avea şi satisfacţii
profesionale, practica medicina generală, învăţa de
toate. Nu se limita numai la o specialitate. În mediul
rural, la vremea aceea, erau foarte multe treburi de
făcut. Ignoranţa ţăranilor în majoritate analfabeţi,
înţepenirea în ritualuri practicate de doftoroaie
(descântece), mortalitatea infantilă uriaşă, boli
molipsitoare inclusiv poliomielita care făcea ravagii,
boli sociale, pelagra, sifilisul, lipsa infrastructurii de toate
felurile, rezistenţa la acceptarea vaccinărilor etc,
păreau piedici insurmontabile. În plus, mai exista şi
suspiciunea autorităţilor care ştiau povestea cu tatăl lui
considerat duşman al poporului. Miliţienii, preşedintele
sfatului popular ştiau înaintea sosirii lui în comună, totul
despre el.

- Vezi că va veni la voi un doctoraş, fiu de duşman

de Vasile V. Popa
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al poporului. Fiţi cu ochii în patru! Partidul a început
lupta pentru colectivizarea agriculturii. Se poate dovedi
un element duşmă nos. Fiţi vigilenţi!

Dar doctorul s-a adaptat. Harnic, prietenos, medic
bun. Ţăranii l-au îndrăgit. Până la urmă şi autorităţile
au înţeles că au noroc cu el.

A venit şi iarna 1953-1954. După sărbători a început
o ninsoare deasă care a ţinut câteva zile, urmată de
un viscol devastator. Când stihiile naturii s-au liniştit,
totul era îngropat sub un strat gros de zăpadă: oameni,
case, bordeie, grajduri, drumuri, şosele. Au murit sub
zăpadă mii de oameni în ţară. În Bucureşti, de frig, au
fost găsiţi mulţi oameni morţi îngheţaţi în apartamentele
lor. Printre ei şi Ionel Teodoreanu. La dispensarul din
comună, doctorul Vizitiu, prezent, la datorie, adânc
îngrijorat. Se întreba înspăimântat ce se face dacă vine
o urgenţă care necesită transportul la oraş, la spital.
Circulaţia pe şosele era imposibilă. Şi de ce i-a fost
frică, n-a scăpat. S-a prezentat la dispensar o gravidă
la termen, la prima naştere, cu o prezentaţie transversă,
cu făt voluminos, cu membrane rupte, cu iminenţă de
ruptură uterină. Femeia urla de durere. Avea contracţii
uterine violente, repetate şi colul uterin insuficient
dilatat. Trebuia operată de urgenţă.

S-a luat legătura imediat cu staţia de salvare, cu
spitalul, cu medicul şef al raionului. De la toţi a primit
acelaşi răspuns:

- Nu se poate ajunge la tine sub nici un chip.
Descurcă-te!

Versiunea internă, cu întoarcerea fătului din poziţie
transversă în una longitudinală şi continuarea cu
tracţiunea pe picioarele fătului, nu se putea face. Colul
uterin nu era dilatat, nu permitea introducerea mâinii
în uter. Mai exista, presupunând că manevra s-ar fi
putut face, şi riscul rupturilor părţilor moi ce ar fi dus
cu siguranţă la moarte. Oricum, femeia şi copilul erau
sortiţi morţii.

Doctorul era disperat. Cum să moară mama şi
copilul cu el alături? Misiunea lui era să salveze oameni.
Unica soluţie era cezariana. O banală intervenţie pe
care o văzuse făcută de zeci de ori în nopţile de gardă.
Şi-a chemat moaşa. Bisturie, pense, catgut, aţă de cusut,
port-ac cu ace avea dispensarul. Se îngrijise să fie la
îndemână pentru orice eventualitate. Ştia cum se face
o rahianestezie. Văzuse gestul făcut de sute de ori de
către alţii. Exista şi tinctură de iod. I-a explicat femeii
şi soţului că dacă nu o operează, moare şi ea şi copilul.
Au acceptat intervenţia. I-a făcut femeii rahianestezia,
a culcat-o pe o masă improvizată în cabinetul lui. I-a
iodat abdomenul, au încropit un câmp operator cu
bucăţi de cearşaf îmbibate în iod, şi-au spălat îndelung
mâinile. El şi moaşa. Între timp, instrumentele operatorii
au fost puse la foc rapid să se sterilizeze.

S-a rugat la Dumnezeu:
- Ajută-mă, Doamne, să scap oamenii ăştia doi de

la moarte.
Şi a făcut cezariana. Aşa cum o văzuse că se face,

cum o practicase până la urmă el însuşi în nopţile de
gardă când era solicitat „mâna a doua”. A extras cu
grijă fătul aşa cum îl sfătuise mereu operatorul: - Dacă
te grăbeşti, produci necazuri.

Copilul, un băiat dolofan, a ţipat tare, bucurând
toată lumea care aştepta după uşă rugându-se. S-a
îngrijit ca nu cumva să rămână în uter fragmente de
placentă. A realizat o hemostază îngrijită, tot aşa cum
l-a sfătuit maestrul lui. A cusut cum trebuie, temeinic,
uterul şi peretele abdominal. I-a injectat şi un flacon
din penicilina abia apărută în unităţile spitaliceşti şi
farmacii. Între timp, în dispensar au venit părinţii
gravidei, popa satului, săteni. Cu toţii i-au mulţumit lui
Dumnezeu şi doctorului. S-a anunţat la raion că situaţia
s-a rezolvat. Entuziasm general. Peste câteva zile
lehuza şi pruncul au părăsit sănătoşi dispensarul.
Autorităţile au hotărât ca proximei şedinţe cu medicii
din raion (se ţinea o asemenea şedinţă, lunar) să i se
dea o notă festivă. Să fie invitaţi tovarăşii de la raionul
de partid, de la regiune, presa. Întâmplarea într-adevăr
merita difuzată nu numai în lumea medicală, ci
peste tot.

Doctorul nostru şi-a căutat de munca lui, de
ravagiile viscolului care i-a creat şi alte probleme, copii
cu bronhopneumonie, în special.

La prima şedinţă lunară cu medicii, lume peste lume.
Toţi ţineau să-1 felicite. Medicul şef al raionului a
luat cuvântul:

- Tovarăşe prim secretar, tovarăşe şi tovarăşi, am
bucuria să vă anunţ că un coleg de-al nostru, tânărul
medic Vizitiu, datorită curajului insuflat de societatea
noastră comunistă, de pregătirea superioară urmată în
facultăţile noastre, creaţii ale regimului nostru popular
comunist, a reuşit să salveze de la moarte doi tovarăşi:
o tânără mamă şi copilul ei.

Şi a ţinut-o tot aşa. După medicul şef, au luat
cuvântul şi alţi medici, moaşe, tovarăşi de la sindicat
etc. Toţi şi-au exprimat entuziasmul. S-a propus ca
eroul nostru să fie decorat cu cel mai înalt ordin medical.
Meritul Sanitar clasa I, să primească un premiu
consistent în bani, fapta lui să fie difuzată în presa
centrală, să fie primit membru în Partidul Muncitoresc
Român etc.

La sfârşit medicul şef a dat cuvântul tovarăşului
prim-secretar al regiunii care până atunci nu rostise o
vorbă, nu schiţase nici un gest. Şi-a notat doar ceva
pe o foaie de hârtie. Acum, urmare a invitaţiei, s-a
sculat în picioare şi cu o figură gravă, împietrită la care
nimeni nu se aştepta, s-a apropiat de pupitrul
vorbitorilor. A început să vorbească la început rar, cu
voce abia auzită, parcă dezamăgită, tristă:

- Tovarăşi, am auzit de fapta tovarăşului Vizitiu.

(continuare in pag. 19)
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V O poezie de muzicalitate proprie
Ca şi pentru Eminescu, Vieru ...

Alecsandri, Caragiale ... Coşbuc, Blaga ...
aşa şi pentru Matcovschi, a scrie înseamnă
a trăi. „Poezia lui D. Matcovschi, e o
expresie a unui strigăt existenţial, ... a
abisului ontologic.”[4, p.7-9] „D. Matcovschi
îşi propune - pe alte meridiane şi în alt
context temporal - să intoneze o cântare
„a pătimirii noastre” în versuri accentuat
mesianice.”[4, p. 7-9] Iata de ce, versurile sale
au fost şi sunt interpretate de mari
cântăreţi ai neamului românesc, Ion şi
Doina Aldea –Teodorovici, Margareta
Ivănuş, Mircea Oţel, Mihai Volontir, Anatol
Chiriac, Daria Radu, Ion Suruceanu, Mihai
Dolgan, Gheorghe Ţopa, Olga Ciolacu,
Angela Ciumac, Valetina Cojocaru, Mihai
Toderaşcu, Anastasia Lazariuc, Alexandru
Lozanciuc... Căci „cine poate să trăiască/ fără
cântec, fără dor/ în ţara moldovenească?”, scria însuşi
poetul, încă în 1971.

De ce oare poezia sa a fost îndr ăgită de
interpreţii neamului românesc? de ce s-au înregistrat
melodii pe baza versurilor lui D. Matcovschi? De
ce îl numesc „Martir al Românismului”? [5] din motiv
că, „D. Matcovschi nu avea probleme legate de formă
şi gen: pentru el a scrie înseamnă a trăi. Deci, a fi
sincer, a fi în stihia sa, a fi copil al firii. Scrisul este
esenţialmente spovedanie, deschiderea sufletească,
rostire fiinţială”[6]. Şi încă, pentru faptul că, “Poezia
lui D. Matcovschi e o creaţie ancorată de tradiţie”[8].

Poezia „Moştenitorii” – o adevărată trăire
naţională

Poezia sa prezintă o tematică largă. Începând de
la patriotism (poezia Moştenitorii, Basarabia),
natura şi vieţuitoarele ei (Frunzele, Toamna la
bunelul, Melcii, O furnică mititică...), durerea
sufletească, care este prezentată şi în poeziile
patriotice (Of, Omul negru), părinţi (Părinţii,
Mamă, iartă-mă...), fiinţa omenească (Om, Bluf,
Inima...) şi terminând tot cu patriotism (poezia Ţara
dorului, Hora unirii...). Căci „creaţia poetică a lui
D. Matcovschi se înscrie într-un tradi ţionalism
autohton, în care metafora şi imaginile converg întru
crearea unui mit, acela al Basarabiei Româneşti...”[5]

Citind toată opera în întregime de câteva ori, ne
dăm seama, că în poemul dat („Moştenitorii”) putem
găsi sau identifica mai multe subteme, care se unesc
în tema comuna : Moştenitorii. Cine sunt ei?
Moştenitori a cărei ţări? De ce moştenitori? Care va
fi viitorul acestor moştenitori? Răspunsul la toate
aceste întrebări le putem găsi aici în opera lui
Matcovschi.

Acest minunat poem, compus din 16 strofe a câte
4 versuri fiecare, poate fi împărţit în căteva părţi
(părerea personală): Primele 2 strofe - subiectul -
ţara e casa mea. Strofa 3-4, subiectul - visul neamului

moldovenesc; strofa 5 - starea de
singurătate a naţiunii; strofa 6 şi 7 –
apărătorul neamului moldovenesc e
Ştefan cel Mare. Strofa 8 şi 9 –
descrierea apărării de duşman; de la 10
la 12 - identitatea neamului
moldovenesc. Strofa 13-15 - descrie
viitorul ce ne aşteaptă, şi finalul poeziei
încheie cu ultima strofă, 16, în care este
descris patriotismul şi unitatea
neamului moldovenesc.

„D. Matcovschi-poetul cânt ă
despre o dureroasă dragoste curată de
viaţă şi de neam”[9] de aceea, începe
acest poem cu descrierea casei natale,
ţării în care locuieşte” Aici, acasa, la
hotar/ de ţara veche şi de oda,/
cunoaşte fiece stejar/ cărările lui

Ştefan Vodă.” Pentru el, naţiunea, ţara şi graiul natal au fost
ceva important. El ţinea la neamul său. El descrie neamul
său, ca un neam duios „Treceau prin codru neumblat/ şi
oblojeau ca pe o rană/ duiosul suflet de bărbat şi de femeie
moldoveană.”

În continuare, D. Matcovschi, scrie despre libertatea
mult aşteptată de neamul moldovenesc „O iarba
verde-a-ngălbenit/ şi la hotar, şi la cetate:/ noi libertate
am râvnit,/ dar n-am ştiut ce-i libertatea!” tot aici descrie
şi durerea, şi visul poporului său „Un nour negru a plouat/
istoria cu necinstire:/ noi fericire am visat,/ dar n-am ştiut
ce-i fericirea!” Descrie plânsul poporului, care a r ămas
orfan, fără de mamă „În albe secole de dor,/ în negre secole
de vamă,/ am plâns destul, ca un popor/ fără de Patrie, de
Mamă.” Probabil şi Matcovschi avea aceeaşi durere pe care
a avut-o şi Vieru, care mărturisea următoarele: „dacă visul
unora era să zboare în cosmos, eu toată viaţa doream să
trec Prutul.” Dorul de mama-Românie, măcina sufletul lui
Matcovschi, îl măcina aşa de tare, încât, îşi vărsa durerea
pe hârtie, creând vers după vers.

Tot aici, Matcovschi descrie şi istoria ţării noastre:
„Ieşea Bătrânul domn din hram/ cu Sfânta Cruce ridicată/ şi
ne ruga să fim un neam,/ să nu ne vindem niciodată.” Această
ţară, care îşi apără poporul şi neamul moldovenesc de străinii
care veneau: „Străinii care au venit/ din cele patru părţi de
lume/ lăcaşele ne-au pângărit,/ dar n-au putut să ne
sugrume./ Năpasta dacă ne călca/ şi ne seca de tot puterea,/
Bătrânul Voievod venea/ şi împărţea cu noi durerea.”

Poezia lui Matcovschi, ne arată  viitorul ţării (în viziunea
poetului), viitorul neamului moldovenesc şi a graiului
strămoşesc:” Parinţi şi fii, în jurul lui/ duminicile ne vom
strânge/ şi-aflaţi în paza Domnului,/ frumos, ca nişte sfinţi
vom plânge.// Vom săruta acest pământ/ crescut în os, în
grai, în patimi,/ sfânt să ne fie orişicând/ cu-n rug în vatră şi
cu datini;// cu o mioară şi-un păstor,/ cu meşter bun ce
hram ridică, cu un poet, al tuturor,/ de la opincă la vlădică...”
La care, finalul poemului se încheie cu întoarcerea la
denumirea poeziei Moştenitorii: „Moştenitori suntem.
Trăim -/ o pace dreaptă să cunoaştem./” În care descrie şi o
inimă mulţumită şi satisfăcută de tot ce are acel om, al
neamului moldovenesc „Alte pământuri nu râvnim,/ aici
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murim, aici ne naştem,/ aici ne naştem şi murim!”[2, p. 51]

Concluzie:
Matcovschi a reuşit să rămână lumina neamului său,

cum mărturiseşte un vechi proverb „Fiii buni sunt lumina
neamului”[1], a reuşit să rămână om, „Nu este nimic mai
important, decât faptul de a fi om” Mihai Ghimpu. C ăci
cuvântul lui „are încărcătură sufletească...”[6]. Poetul care
scria „simple adevăruri”, care înşira cu o detaşată
seninătate întâmplările baladeşti din satul lui a resimţit cu
toată fiinţa nevoia de „a se întoarce la neam şi la durere”[6].
De aceea, poezia sa este atât de dureroasă, cu un strigăt
greu, dar şi melodios. Doar din motiv, că „nici un alt poet
contemporan de limbă română nu a revenit la obsesia
dorului...” [7]. Pentru Matcovschi via ţa era „o veşnică
mişcare, un mers neîntrerupt.” Şi el „ştie să cânte şi să
danseze cu ritmul acestei mişcări, acestui mers.”[3]

Închei acest articol cu ultima strofă din poezia
Basarabia, semnată de D. Matcovschi, redând astfel latura
patriotismului şi dorului de casă natală – Basarabie, „Trecută

,,Dumitru Matcovschi, descendent din balad ă” - acesta a fost genericul
activităţii extracurriculare desfăşurate pe 20 octombrie la Liceul Teoretic ,,Grigore
Vieru” din oraşul Briceni, R. Moldova, care a dorit să-l omagieze pe dramaturgul,
poetul şi prozatorul Dumitru Matcovschi, care ar fi celebrat în această zi 75 de
ani de la naştere.

La acest eveniment remarcabil au fost prezen ţi elevii claselor gimnaziale şi
liceale, profesori din liceu, părinţi. Cu mult entuziasm elevii au expus cele mai
semnificative aspecte din viaţa şi activitatea scriitorului, au recitat poezii ce
ilustrează diverse teme ale creaţiei lui Dumitru Matcovschi, au pus în scenă
fragmente din opera marelui martir al neamului, câ ţiva copii au interpretat cântece
pe versurile poetului.

Prin poezia, dramaturgia şi proza sa, Dumitru Matcovschi se înscrie printre
numele cele mai valoroase ale literaturii noastre din ultimele decenii, au men ţionat
elevii şi prin expoziţia de cărţi şi prin operele de artă plastică pictate în baza lecturii
textelor matcovschiene.

Audienţa a fost familiarizată de către profesorul de Limba şi literatura română
Cocetov Alexandru cu ,,Melodia poetului – martir Dumitru Matcovschi”. Prin
versurile ,,La margine de lume, venit din vremi străbune/ Un plai cu dulce nume
înălţător rămâne,/ Aici o vatră sfântă la sânul ei ne strânge...” ne-a încadrat într-un spa ţiu armonios de baladă. Cu o
deosebită atenţie a evidenţiat esenţa mesajului poeziei ,,Moştenitorii”- o adevărată trăire naţională.

Tematica poeziilor matcovschiene începe cu patriotismul (poezia Moştenitorii, Basarabia) şi terminând tot cu patriotism
(poezia Ţara dorului, Hora unirii...), natura şi vieţuitoarele ei (Toamna la bunelul, Frunzele, Melcii, O furnică mititică...),
durerea sufletească (Of, Omul negru), părinţii (Părinţii, Mamă, iartă-mă...), fiinţa omenească (Om, Bluf, Inima...).

În concluzie, a fost subliniat ceea ce a reuşit să realizeze Dumitru Matcovschi prin opera sa măreaţă: să rămână lumina
neamului său (vechi proverb ,,Fiii buni sunt lumina neamului”), a reuşit să rămână om, ,,Nu este nimic mai important
decât faptul de a fi om” (Mihai Ghimpu), a reuşit să ,,revină la obsesia dorului...”

Matcovschi recunoştea problemele sociale, politice, economice... ale ţării noastre, le spunea pe nume, dar nu uita şi
de părţile bune ale ei. Versurile ,,Trecută prin foc şi prin sabie,/furată, trădată mereu,/ eşti floarea de dor, Basarabie,/
eşti lacrima neamului meu” sunt versurile adevăratului patriot, adevăratului sufletist, adevăratului Om al neamului său.

Activitatea extracurriculară a avut drept scop formarea şi dezvoltarea competenţelor valorice, care vor fi prioritare şi
vor include: accesarea unor valori; preferin ţa pentru o valoare; angajarea personală şi organizarea valorilor acceptate
într-un sistem; dezvoltarea competenţelor de cultură generală a comunicării; educarea gustului estetic prin intermediul
poeziei, muzicii, artei plastice; educarea dragostei de şcoală, patrie, străbuni, viaţă; dezvoltarea dragostei faţă de opera
poetului-martir, poetului-cetate, Dumitru Matcovschi.

prin foc şi prin sabie,/ furată, trădată mereu,/ eşti floarea
de dor, Basarabie,/ eşti lacrima neamului meu.” Cuvintele
adevăratului patriot, adevăratului om al neamului său.[2, p. 51]

Bibliografie:
1. Proverbe şi cugetări bengaleze, culese şi traduse din bengali de

Amita Bhose.
2. Dumitru Matcovschi, Văd. Litera, Chişinău 1998.
3. Rabindranath tagore: Fagnuri.
4. M. Cimpoi. Prefaţă la cartea lui D. Matcovschi capul şi sabia,

Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993.
5. Lucian Steia, în Cotidianul Crişana (Oradea), 19 octombrie 1991.

Republicat în Moldova Suverană, 21 ianuarie, 1992.
6. M. Cimpoi, în Viaţa satului, 21 octombrie, 1989.
7. V. Crăciu. Din prefaţa la volumul lui D. Matcovschi Floare –

Basarabie, Casa Editorială, Aveona, Bucureşti, 1992.
8. Eliza Botezatu, în Literatura şi Arta, 27 noiembrie, 1997.
9. Vasile Nastasiu, în Moldova Socialistă, 20 octombrie, 1989

Aliona VORONECHI, Profesor de limbă şi literatură română
L. T. „Grigore Vieru”, Briceni, Republica Moldova

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

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




Revista Dunãrea de Jos - nr.153

16

O
ct

av
ia

n 
M

IH
A

LC
E

A

Cartea Anei Calina Garaş,
Liberi să iubim (Editura
RAO, Bucureşti, 2012), poate
constitui un real ghid printre
atât de complexele tentaţii ale
existenţei. Omul, cu aproape

perpetua sa dorinţă expansivă, este prezentat
în variate ipostaze, erotismul având de fiecare
dată un rol privilegiat. Explorarea misterelor
sexualităţii ajunge pe teritorii luxuriante.
Interioritatea e supusă unor veritabile elanuri
pulsatile, emoţionalitate de multe ori acaparantă.
Particularizând, una dintre prozele cărţii
prezintă o intensă contopire cu starea panteistă,
parcă descinsă din sfere celebrând seraficul:
„Lena mă îndemna să surprind tot felul de
sunete proaspete: bâzâit de insecte, foşnet de
frunze, căderea vreunei crengi uscate, scârţâitul
unei tulpini, ciripituri sau ciocănituri de păsări.
Lena spunea că vântul şi sunetele acestea sunt
muzica pădurii.” Iată şi acest pasaj, amintind
de celebrul ritual amoros din Maitreyi:
„A sărutat copacul şi eu l-am sărutat, şi ne-am
învârtit în jurul lui, ţinându-ne de mână. Am
reluat urcuşul, ocoleam câte o stâncă, apoi
urcam din nou, ea atrăgându-mi atenţia că
pietrele acoperite de muşchi sunt alunecoase.
Miroseau puternic a verdeaţă, plantele parcă
ne răsuflau în faţă când se îndoiau sub paşii
noştri.” Pe parcursul volumului, feminitatea
este prezentată cu toate meandrele ei, tainice
spaţii adeseori clarobscure care cheamă
intensitatea jettaturii, a fascinului. Pasiunea are
variate manifestări ieşite din sfera obişnuitului.
Este pus în discuţie chiar şi Complexul lui
Oedip, element-cheie în dezvoltarea individului.
Ana Calina Garaş apelează la foarte interesante
aserţiuni cu valoare de maximă. Detalierile în
ton psihanalitic denotă un deosebit interes
pentru abisalitatea sufletului omenesc, îndeosebi
pentru glisantele atitudini feminine. În altă
proză e abordată problematica yoghină. Iată o
exemplificare focalizându-se asupra
misterioasei Kama-sutra, perenă tentaţie:
„Kama-sutra e satisfacţia simţurilor; a pipăitului,
gustului, mirosului, a minţii şi a sufletului, unite
în magia sexuală. Dorinţa, iubirea şi senzaţia
de plăcere care se nasc prin contactul simţurilor
poartă denumirea de kama (zeul iubirii). Opera
scrisă despre ritualuri şi nostalgia altor vremi,
care cuprinde memorii şi texte sacre despre

tradiţii, se numeşte
sutra. Kama-sutra poate
fi un basm, un vis, o
amintire înscrisă în noi
despre dragoste şi
misterul plăcerii, un fel
de cordon cultural care
ne leagă de trecut.”
Iniţieri senzuale
pigmentează discursul.
Estetizările care sunt
etalate în prozele din
Liberi să iubim se
evidenţiază prin
acuitatea percepţiei, de o
picturalitate manifestă:
„Apartamentul în care
intrase era frumos cum

nu mai văzuse: covoare groase în culori palide de bej,
roz, bleu, cu câte o pată mai intensă de roşu, sugerând
un trandafir. Pe pereţii înalţi atârnau tablouri mari cu
scene alegorice, şi unul cu un buchet mare de trandafiri
albi pe un fond verde, iar la perete era o canapea tapisată
cu mătase gri-verzuie, care se asorta cu florile din
tablou.” Aceste texte sunt situate sub maximala influenţă
a eclectismului erotic. Spaţio-temporalitatea se modifică
adesea, de aici decurgând pătrunderea pe nebănuite
tronsoane fantasmatice, cu deosebită aură alchimizantă.
Punerea în discuţie a picturii suprarealiste marca
Paul Delvaux asigură o aparte fundamentare
eterico-pasională. Misterioase interioare, ce reliefează
vocaţia estetizării, dau prozelor Anei Calina Garaş o
aură profund distinctă: „Era un salon mare, totul părea
supradimensionat, cu un şemineu uriaş în care era
proptit o jumătate de trunchi de copac. Pe un perete
se afla un tablou imens încadrat într-o lamă lată, patinată
de timp spre negru, pe a cărei pânză abia se mai
observau personajele şi din care răzbăteau câteva tuşe
de culori mai vii, de roşu sau verde, ori de un albastru
ce reprezenta cândva un cer. Pe ceilalţi pereţi se vedeau
urme dintr-o frescă veche, în rest domina griul. Mai
erau şi câteva mobile masive sculptate, o masă cu
scaune şi o ladă de zestre mare, cu o încuietoare
ruginită.” Volumul Liberi să iubim promovează o
abordare mai puţin obişnuită în peisajul literar actual.
Iese în evidenţă ideatica libertăţii, a unei stări pasionale
care se situează în afara falselor pudori. Întreaga
existenţă are ca piatră angulară fenomenul dorinţei,
prezentat pe diverse niveluri, toate cu o deosebită putere
de atracţie.
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Scrisul are o vechime de
numai 5000 de ani. A fost
descoperit independent în
patru focare de civilizaţie
aflate în curs de urbanizare.

Iniţial în Sumer, la nivelul
anilor -3400, cu câteva zeci,
o sută de ani mai târziu în
Egipt, în China în secolul

XIV Î.C. şi la maiaşii din Yucatan, în
America Centrală, din secolul VIII,
afirmându-se plenar în secolul IV Î.C.

Sunt toate patru scrieri pe acelaşi
„calapod” desemnând grafic cuvinte
şi silabe.

Date recente dezvăluie că, încă din
paleolitic, s-au utilizat 26 de semne
geometrice recurente. Sensul lor, ca şi al
semnelor găsite pe coaja ouălor de struţ
cu o vechime de 60.000 de ani, pare încă
neclar (Mayo M.), dar se pare că, încă
din această epocă, Homo Sapiens avea
un creier „format” pentru scriere.

Acest ansamblu de semne, o expresie
abstractă elaborată, dacă nu este un
alfabet pare a fi cel puţin o protoscriere
(Genevieve von Petzinger, Universitatea
Victoria, Canada).

Scriiturile au apărut când omul a fost
apt să fracţioneze cuvintele în silabe, să
analizeze limba morfologic.

Un imens efort de înţelegere şi
clasificare, permiţând unei societăţi să se
situeze în duratele lungi, perenizând
cuvântul.

Clasificarea limbii a deschis calea
clasificării tuturor aspectelor realului, a
lumii, a naturii, a producţiei materiale.

Este una dintre marile aventuri
intelectuale ale istoriei omenirii
(Glassner J.).

Trecerea de la cuvântul vorbit la cel
scris reduce din comunicabilitate. Socrate
a refuzat să-şi scrie discursurile, Platon
prefera dialogul. Dar cuvântul scris este
o victorie asupra duratei.

Scrisul a fost un compromis din punct de
vedere biologic.

„A trebuit să scriem cu un creier ce nu era alcătuit
în acest sens”, conform neurologului francez J. Cohen.

Asemănarea sistemelor de scris-citit prezentată
anterior merge mult mai departe decât părea.

Neurobiologul american M. Changizi a arătat că
absolut toate sistemele de scriere apelează la un
ansamblu restrâns de semne a căror frecvenţă are un
profil universal.

Este vorba despre forme elementare rezultate din
suprapunerea contururilor obiectelor din natură.

Cortexul nostru vizual identifică pe cele mai
frecvente, recunoscându-le rapid. În 1990, s-a găsit
mecanismul acestei identificări rapide. Japonezul
K. Tanaka a descoperit la maimuţă, în arhitectura
cortexului vizual, neuroni ce codau aceste forme
elementare rezultate din suprapuneri.

Există la nivelul acestor neuroni un dicţionar cortical
de forme elementare. „Dicţionarul” era localizat la
nivelul cortexului temporal inferior.

O imagine este recunoscută de o piramidă ierarhică
de neuroni, cuprinzând milioane de unităţi neuronale,
funcţionând în paralel.

Prin acest sistem, orice obiect este recunoscut
extrem de rapid, 150 de milisecunde. Formele
elementare de contur care sunt cele mai frecvente, a
căror recunoaştere revine unor neuroni aparte, au
constituit nişte prolitere.

Deci, invenţia scrisului a fost o selecţie culturală de
conformare cu cele mai frecvente şi semnificative forme
ale naturii.

Este vorba despre reciclarea unui sistem neuronal
deja existent. Dovadă după L. Cohen că „şi cele mai
elaborate invenţii culturale se sprijină pe un
soclu biologic”.

Lucrul acesta a avut un preţ, perturbarea simţului
simetriei. Cititul se bazează pe scris.

Copii fiind, învăţăm simultan să scriem şi să citim.
Imagistica a arătat activarea neuronilor motori (legaţi

de scris) când citim. Percepţia este strâns legată
de acţiune.

Într-o situaţie pur perceptivă precum lectura,
creierul utilizează reprezentarea motorie a literelor
pentru a-şi uşura recunoaşterea acestora.
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Nevoia de ierarhizare
socială i-a determinat pe
teoreticienii sistemelor din
toate timpurile să
ordoneze lumea în care
trăiau sau le-ar fi plăcut să

trăiască în funcţie de opţiunile lor conceptuale.
Materialiştii au plecat întotdeauna de la
realitatea existentă şi de aceea pragmatismul
i-a determinat să privească spre înapoi ca să
poată ordona prezentul. Idealiştii, mai înclinaţi
spre speculativ şi visare, s-au arătat
nemulţumiţi de realitatea existentă şi de aceea
au construit utopii, fără a pierde însă contactul
cu lumea concretă. În mod paradoxal,
materialiştii au fost mai toleranţi cu actul
cultural, în schimb idealiştii s-au arătat radicali,
mergând până la excluderi intempestive din
spaţiul cetăţii. Aşa a gândit de pildă, marele
filosof Platon, apologetul lui Socrate, pentru
care lumea ideală conturată în Republica sa
era una în care poeţii nu-şi mai găseau locul.
Alungarea lor din cetatea ideală şi utopică era
soluţia gândită de acesta, din raţiuni etice. Ceea
ce-n Antichitatea greacă a fost o utopie, s-a
pus totuşi în aplicare, în forme mai mult sau
mai puţin radicale, în diferite epoci, cele mai
aberante măsuri aparţinând epocilor totalitare.
Creatorii de frumos, spirite radicale şi
contestatare, au fost adesea izolaţi de semenii
lor, încarceraţi şi exilaţi, locul lor în colectivitate
fiind doar unul marginal.

Puterea culturii vine din religie, or, pe cea
dintâi o poţi contesta, pe când cea de-a doua
e intangibilă din varii motive. În fapt, chiar
cuvântul cultură e un derivat de la cult, ceea
ce presupune o continuitate de sens şi de uzaj
cotidian. Nici nu-i de mirare de ce textele
religioase din toate timpurile au apelat la
poezie, mai întâi, şi la celelalte acte liberale
mai apoi pentru a-şi potenţa mesajul sacru.
Versul a fost forma prin care se asigura o
mai uşoară memorizare la mesagerii
religiozităţii şi o asumare mai facilă a noii idei
de căte receptorii actului sacru. Aşa se face
că Iliada şi Odiseea, atribuite lui Homer, şi
Argonauticele lui Orfeu au mutat timpul. În
fapt, primele forme literare sunt obligatoriu

versificate, fie în varianta lor cultic religioasă, fie în
cea laică sau pe care o credem noi, modernii, că ar fi
laică. Când cuvântul, plasticizat prin vers, n-a mai fost
îndeajuns, imaginea picturală şi volumul sculptural au
servit ca intermediar între emiţător şi receptorii
mesajului religios. Ulterior, arhitecii au gândit spaţii şi
zidiri, apte să potenţeze religiozitatea logosului potenţat
prin melos, adică prin armonia muzicii. Însumate, toate
aceste moduri artistice au subliniat şi sublimat ideea
religioasă, astfel că actul religios şi cel cultural au
devenit inseparabile. Doar laicitatea, fenomen recent,
a operat cu delimitări ce s-au dorit tranşante, între
religios şi profan, fără însă a putea scoate cultura din
starea osmotică în care coexistă dintotdeauna
cu religiozitatea.

Din perspectivă juridică, puterea revine instituţiilor
fundamentale (Parlament, Guvern, Instanţe de
judecată). La modul ironic şi cu umor englezesc, lordul
Macauley a intrat în istoria presei prin replica aruncată
într-o doară spre grupul de gazetari: „Loja în care
stau reporterii a devenit cea de-a patra putere a
regatului”. Avea în vedere existenţa a două secţiuni
ale Camerei Comunelor şi a Camerei Camerei Lorzilor.
Umorul englezesc, o combinaţie între ironie şi joc de
cuvinte, a fost luat ad literam de gazetarii care au
trăit şi mai trăiesc cu ideea că presa ar fi o putere
aptă să schimbe lumea, chiar dacă nu e o structură
piramidală, ca în cazul puterilor dintr-un stat. În
schimb cultura e o putere în sine care, dacă nu
controlează lumea, cel puţin îi dă un sens mai profund.
Precum arhetipul său, religia cultică, ceea ce
desemnăm azi prin cuvântul cultură presupune şi chiar
deţine o structură piramidală la baza căreia se află
unitatea dintre beneficiarii şi producătorii actului de
cultură. Pe treapta ierarhiei sunt instituţii care
coordonează şi controlează ceea ce un centru gândeşte
ca strategie de implementare a actului cultural, fie el
în varianta populară, numită cultură de masă, fie în
cea elitistă căreia îi corespunde actul artistic de înaltă
performanţă, frecventat şi consumat ca atare de un
politician restrâns, însă cu grad ridicat de competenţă
şi empatie culturală. O lume fără cultură poate dăinui
o vreme, însă implozia socială e inerentă şi de aceea
buna guvernanţă presupune şi încurajarea, şi susţinerea,
şi promovarea culturii ca putere în sine. Din varii
motive, uneori cultura e nedreptăţită, atunci când i se
alocă sume modice dintr-un buget care trebuie împărţit
la mulţi, provocându-i suferinţe sau chiar sincope.
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Numai că fiind ea însăşi o putere îşi găseşte resurse
de supravieţuire în forme mai puţin eclatante, dar
rezistente la modul ostentativ.

S-a vorbit în anii vechiului regim de „rezistenţa prin
cultură”, un soi de dizidenţă tăcută, o retragere a
individului din socialul mizeriu şi cenuşiu pentru a se
bucura de mirajul lecturii, de strălucirea unui spectacol,
de întâlnirile memorabile cu mari personalităţi. Practicile
culturale ale anilor socialişti, gândite pentru o largă
accesibilitate, se transformau adesea în performanţe
artistice uluitoare pe care azi le atribuim unor
personalităţi, dar care n-ar fi fost posibile fără un
entuziasm ofensator al beneficiarilor actului cultural.
S-au scris atunci, în vremuri ciudate dar nelipsite de
viaţă şi speranţă, cărţi fundamentale, intrate direct în
istoria literară. S-au montat spectacole teatrale, jucate
pe mari scene ale lumii uimind publicul de acolo şi
stârnind invidia creatoare a confraţilor. Plastica
românească a fost atunci mai prezentă şi mai bine
apreciată decât reuşim astăzi să promovăm prin
instituţii bugetifage. Nu e vorba de o superioritate de
sistem politic, ci mai degrabă de o atitudine rezistentă,
de o înverunare a apărătorilor frumosului în faţa unei
agresiuni a sistemului care gândea cultura ca un produs
de masă, distribuit egal tuturor cetăţenilor. Vin în
sprijinul afirmaţiei tirajele de zeci, sute de mii ale cărţilor,
spectacole din uzine, serbările populare, spectacolele
omagiale, ele însele practici culturale de
oarecare impact.

Noua filozofie socială a sistemului postdecembrist
clamează nevoia de cultură, însă o susţine după
posibilităţi, cu mai mulţi sau mai puţini bani. Poate că
lipseşte din gândirea contemporană recunoaşterea unei
evidenţe: cultura e o putere ce trebuie susţinută
financiar aidoma celorlalte tradiţionale, care nu-şi
produc propriile resurse decât în măsura
nesemnificativă, ci susţinute generos de stat. Chiar şi
puterea ecleziastică, deşi are venituri consistente, nu
se poate susţine fără ajutorul statului. Cât despre
cultură, a o gândi din perspectiva unei potenţiale
eficienţe care să-i asigure eficienţa economică e un
nonsens. Cum să eficientizezi o carte de versuri? Cum
să acoperi din vânzarea biletelor costurile unui
spectacol? Cum să-l plăteşti pe un sculptor ca să poată
trăi decent din valorificarea lucrărilor sale? Sunt
întrebări deloc retorice, căci răspunsul e negativ în
toate cazurile, de aceea între practicile culturale ştiute
şi recunoscute ar trebui inclusă şi una de promovare a
culturii ca putere în stat. E nevoie de un lobby eficient,
de atitudini tranşante, de demnitate maximă a actului
de solicitare a recunoaşterii publice unei evidenţe:
cultura e o putere veritabilă ce trebuie respectată şi
inclusă în sistemul separaţiilor tranşante, nu lăsată în
seama fluctuaţiilor de moment. Doar în acest mod
practicile culturale s-ar putea ameliora vizibil spre
beneficiul tuturor, dar mai ales cu folos maxim pentru
imaginea ţării.

V-am urmărit pe voi, pe tovarăşul medic-şef al
raionului şi pe ceilalţi tovarăşi care i-au urmat la
cuvânt. V-am ascultat şi m-am întrebat cum e posibil
ca după şase ani, dar ce zic eu?, după 8 ani de când
puterea e în mâinile poporului, mai există tovarăşi care
gândesc aşa. Este o adevărată ruşine.

Sala a încremenit într-o tăcere absolută. Tovarăşul
prim-secretar, pe măsură ce rostea cuvintele, ridica
din ce în ce mai mult vocea:

- Vă întreb, tovarăşi, cum a fost posibil ca acest
Vizitiu să-şi permită, fără calificarea necesară, să
opereze o tovarăşă agricultoare, un om al muncii? Dacă
mureau mama şi copilul? Cum de-a îndrăznit, abia
plecat de pe băncile şcolii, acest fiu de duşman al
poporului, să opereze?

În sală rumoare.
- Da, tovarăşi, aşa cum aţi auzit. Duşman al

poporului. M-au informat tovarăşii de la securitate.
Repet, fiul unui duşman al poporului condamnat la
ani grei de puşcărie pentru că a luptat împotriva
cuceririlor revoluţionare ale poporului. Dacă mama şi
copilul mureau datorită incompetenţei? Şi voi (vocea
devine tunătoare, acuzatoare) vreţi să-l decoraţi? Ce
înseamnă această deviere de la linia fermă promovată
de partidul nostru, de popor?

Voi analiza în şedinţa comitetului regional de partid
atitudi nea voastră tovarăşi. Sperăm să nu mai găsim
asemenea erori, asemenea devieri. Ştiţi doar că abia
am reuşit să ne debarasăm de deviaţioniştii din
conducerea superioară de partid şi de stat ca Ana
Pauker şi acoliţii ei.

În concluzie, a cerut ca doctorul Vizitiu să fie
pedepsit. Sala stupefiată, încremenită în tăcere.
Prezidiul ruşinat. Medicul şef cu un aer spăşit îşi cere
iertare. Promite să nu se mai întâmple asemenea devieri
de la politica partidului, că va stabili o mai bună
colaborare cu forţele securităţii pentru depistarea la
timp a celor suspecţi.

Încheie cu o voce umilă că se vor respecta
întocmai indicaţiile.

- Asta a fost tot, îmi spune Coco.
- Ce-a păţit doctorul Vizitiu?
- A scăpat ieftin. S-o fi găsit cineva cu mintea

întreagă care i-a atras atenţia tovarăşului prim-secretar
că fapta doctorului Vizitiu a fost într-adevăr de toată
lauda şi că merita cu prisosin ţă să primească
recompense morale şi materiale. Totuşi i s-a micşorat
salariul pe câteva luni.

- Bun. Şi unde-i acum Vizitiu să-i mulţumesc?
- Nu mai ştie nimeni nimic de el. Se pare că a fugit

din ţară, trecând Dunărea la iugoslavi. S-o fi săturat
de patria care i-a întors spatele.

(urmare din pag. 13)
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U De îndată ce a descoperit mirajul
literelor, o fetiţă cu nume de floare
şi chip îngeresc a păşit direct pe un
alt tărâm, tărâmul fermecat stăpânit
de Zâna Poezia. A păşit, la fel ca
Alice în Ţara Minunilor. Nu cu
teamă, nu cu neîncredere, dar cu
acea candoare şi curiozitate
nesăţioasă specifică vârstei. Imediat
au urmat-o zeci de personaje
interesante, Tutulică, Ghica, Raţe
colorate, Căţeluşul aiurit, Nas de
Morcov, Prinţesa Iarna Blândă şi
multe altele care i-au devenit
imediat prieteni.

Înveşmântată în strai de vise
colorate, în „Curcubeu de flori şi stele”, Delia
Gabriela Nazare s-a trezit că struneşte „Nouă
unicorni albaştri”, care o vor duce „spre steaua
mea”. Ludicul şi insolitul şi-au dat mâna în cartea
Deliei şi ne provoacă să intrăm în joc şi să nu ne
mirăm de nimic, deşi în lumea aceasta, totul devine
un uriaş semn de întrebare.

Poeta închină un poem iubitei ei învăţătoare care
nu poate fi decât: „blândă, bună, iubitoare”-
care-i învaţă răbdătoare pe copii: „Ale matematicii
taine-mbietoare / Şi-a poveştilor splendoare”.
Portretul ei fizic aduce cu cel al zânelor „Cu păr
auriu şi moale, / Cu ochi frumoşi ca o floare”, /
Deşteaptă şi încântătoare /E doamna mea
învăţătoare!” (Doamna mea învăţătoare).

Desigur, Delia mai are multe de învăţat şi în
primul rând noţiunile de teorie a versificaţiei,
despre ritm, măsură şi rimă, mijloace stilistice şi
tot ce trebuie să ştie despre poezie. Dar este timp.
Deocamdată fantezia suplineşte toate regulile
prozodiei. Important este că simţul poetic nativ a
îndemnat-o să transpună în vers, intuitiv, trăirile ei
de copil. Ea deja se entuziasmează în faţa lumii
minunate pe care ţi-o deschide literatura: „Şi e
extraordinar / Să înveţi atâtea lucruri. / De toate
să ai habar / Şi să ştii să faci şi trucuri”.

E cel puţin minunat că la o asemenea vârstă -
opt ani - Delia Nazare a descoperit atât de curând
bucuriile creaţiei, dar şi fericirea de a dărui prinosul
talentului său celorlalţi copii şi părinţilor: „Nu voi
pune nici o taxă. / Eu doar vă voi bucura / Să îi
ştiu pe toţi cu mine, / Fericiţi, în lumea mea.”
Delia este un copil cu multe daruri, pe care le
fructifică din plin şi le înmulţeşte, în lumea în care
trăieşte: „Dansez, cânt, îmi place sportul / Sunt
o fetiţă fericită / Mami şi tati îmi dau totul / Şi
ştiu că sunt tare iubită” (Poezie „ex”). Poeta ştie
că, pentru a ajunge la performanţă, trebuie să depună
mult efort, ca în orice domeniu, lectura asidu ă,

exerciţiul gândirii, experimentul, repetiţia,
o vor duce, neîndoios, la performan ţă. De
asemenea, e conştientă că nu trebuie să se
sperie de eşecuri şi greutăţi, ci să
persevereze, ca să obţină rezultatul dorit. Şi
acest rezultat nu poate fi decât sublim:
„E ca un cântec de vioară / Pe care-ai
să-nînveţi să-l cânţi / Întâi cu-nvătoarea
ta la şcoală / Ca mai apoi, pe toţi să îi
încânţi.” (Să creşti mare şi detept).

Este destul de interesant să descoperi
la o copilă atât de fragedă, o latură
meditativă, aproape filozofică, şi destul de
matură pentru vârsta ei, conştientă de sine,
de toate darurile cu care a fost înzestrată şi
de drumul pe care-l are de străbătut pentru

a ajunge pe culmile afirmării.
Delia a intitulat un ciclu de poeme „Anotimpuri”, în

care-şi mărturiseşte preferinţa pentru iarnă şi primăvară.
Foarte reuşită este poezia „L-am văzut pe Moş Crăciun”,
care îi oglindeşte pe deplin vârsta: „În ochii mei steluţe
strălucesc. /Acasă este cald şi bine. / Cu mami şi cu tati
eu vorbesc / Despre minuni şi Moşul care vine. // Printre
nămeţi, în noaptea de Crăciun, / El se grăbeşte la copii
să vină. / E Moşul nostru bătrânel şi bun / Care
ne-aduce-n suflete lumină.” Citind aceste versuri, scrise
de o fetiţă din clasa a doua, te îmbraci în sentimente
pure şi porneşti pe drumul de-ntors până în Ţara
Copilăriei, când aşteptai şi tu, cu inima vibrând, noaptea
magică în care Moşul va veni să-ţi aducă daruri. În
„Dragoste pentru iarnă” poeta foloseşte metafore şi
personificări: „flori de gheaţă, dantelate”, „norii visează
ninsori”, „fluturi albi vântul aduce / Râul parcă-i din
cristale”; „Un fulg ameţit şi rece / Mi s-a aşezat pe
nas” ş. a. Personificarea Iernii care „vine să danseze /
Printre verzi păduri de brazi / Să cânte, să ne distreze”
o întâlnim în poezia „Dansul iernii”. Mai mult decât
atât. Autoarea îşi închipuie iarna ca pe o zân ă
înveşmântată în alb: „Are rochie de gheaţă, / E bogată
în zăpadă, / Ochii ei sunt plini de viaţă, / Norii se
grăbesc s-o vadă. (Dansul iernii).

Inocenţa, lipsa de griji, născocirea de jocuri, candoare,
curiozitate specifică vârstei, poftă de joc, toate acestea
ţin de farmecul copilăriei şi poeta nu e străină de ele,
dimpotrivă, le adună într-un surâs drăgălaş şi le dăruieşte
celor din jur, fără nici o rezervă. Firea sensibilă o îndeamnă
spre pastel: „Totul era alb şi rece / Iar pârâul, îngheţat.
/ Peste munte vântul trece,/ Luna vine pe-nserat.”
(În vacanţă cu iarna).

Pentru autoare Primăvara vine intempestiv, într-o
haină nouă: „În jos, pe-un leagăn de lumină / Alai de
păsări călătoare. // Un curcubeu lăsat în ploaie / Prin
poarta cerului zâmbeşte. / Iar roua frunzelor, vioaie /
Ca o steluţă, străluceşte”. Fiecare afirmaţie lirică a poetei
are sens, are logică, nu este doar o înşiruire de cuvinte
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frumoase. Sunt multe elemente de pastel, metafore,
personificări: „Pământul are haină nouă”; „Printre
crengi ca o vioară / Vântul rece a trecut”; (Un curcubeu
lăsat de ploaie). În general, predomină personificarea:
„Soarele-alintă pământul, / Florile în cerc dansează, /
Fluturi albi şi colora ţi /
Cu-aripioarele pictează // (...)
Primăvara cea frumoasă / Se
apropie uşor / Să ia cina în
natură / Legănată de un nor”.
(Primăvara cea frumoasă).

Delia Nazare crează cu
dezinvoltură adevărate tablouri în
natură, din cuvinte simple,
îmbinate armonios ca în
„Surâsul primăverii”. Nu numai
pasteluri adună poeta între
coperte, ci şi versuri meditative
despre noţiunea şi demnitatea de
om, o veritabilă lecţie de etică.

În viziunea Deliei, întreg
cosmosul şi întreaga natură
vorbesc. În „Seară cu stele”:
„Două stele călătoare / Stau de
vorbă, sus, pe lună / Şi sunt
foarte-ncrezătoare / C-o să fie vreme bună.” În această
lume tulbure şi nesigură, adulţii nu au decât o soluţie de
vindecare şi de salvare: să privească în ochii copiilor. Şi
lumea se poate schimba datorită privirii şi surâsului lor
nevinovat. Clovni, magicieni, iepuraşi, pinguini, căţei,
urşi polari, toţi înţeleg limba copilărească, o limbă absolut
fascinantă.

Poveştile Deliei sunt amuzante, pline de fantezie.
Autoarea cultivă cu multă îndemânare şi categoriile
stilistice numite omonime, în poezia „Paşte...” unde
foloseşte substantivul ce desemnează sărbătoarea
Învierii, Paştele, şi verbul „a paşte” în diferite situaţii, în
propoziţii şi expresii cunoscute.

Autoarea a avut ideea să versifice şi o „Povestire în
versuri”, după „Păstoriţa şi coşarul” de Hans Christian
Andersen. Aici, Delia Nazare se numeşte pe sine „micuţa
povestitoare” şi le mulţumeşte politicos celor ce au
ascultat povestea ei încântătoare. Şi ca să dovedească
faptul că e o bună povestitoare, în partea a doua a cărţii,
Delia scrie cinci poveşti cât se poate de reuşite.

Prima are ca personaj un anume „Nas de Morcov”.
Decorul e pregătit cu grijă, într-o dimineaţă, cu fulgi
argintii care vin de sus „de parcă cineva scutura un sac
cu steluţe”. Iarna e alintată în mod familiar, „draga de
ea”, fiindcă e „colorată şi plină de poveşti”. „Strălucea,
pentru că o mângâiase soarele şi îi dăruise cercei de
raze. Avea părul verde ca brăduţii şi o păturică albă de
nea, pe care se odihnea. Era clar! Mo ş Crăciun îşi
scuturase barba.” Şi aici apare în peisaj, vesel nespus,
„Nas de Morcov”. Nu ştiu ce s-a mai întâmplat cu el,
pentru că autoarea ne lasă pe noi să inventăm un final
pe potrivă.

A doua poveste are un titlu incitant: „ Pălăria
magică”. Cine n-ar dori să aibă o asemenea pălărie? Şi
începutul este, de-a dreptul insolit: „Stau călare pe o

stea...perdeaua magică a cerului. Am un curcubeu!
Este toboganul meu, pe care alunec din portalul

magic, în lumea ameţitor de frumoasă a dinozaurilor.
Mă leagănă norii, mă alintă soarele, mă plimbă

vântul şi mă călăuzeşte lumina. Îmbrăcată în praf de
stele, cu tălpile goale, ating pământul. Un altfel de

pământ, mai vechi cu şaizeci şi
cinci de milioane de ani.”

Povestea este, fără îndoială, una
fantastică. Autoarea îşi închipuie
scenariul apocaliptic al dispariţiei
dinozaurilor. Delia Nazare
utilizează aici termeni
astronomici: stele căzătoare,
univers, meteori ţi, văzuţi la
planetarium, fireşte, dar şi termeni
ştiinţifici ai acestor animale
preistorice: Tiranozaurul,
Archelon, Elasmosaurus,
Fulgurotherium, Stegozaurul,
Trodonul, Triceratopsul şi
Maiasaura, şopârla „mamă
grijulie”. Aici intervine magia
copilăriei autoarei care face ca toţi
aceşti vechi prieteni să-şi unească

puterile „într-un bulgăre de încredere, iubire şi
prietenie”. Cu ajutorul magiei copilăriei, Delia Nazare
strigă către Univers, să-i apere prietenii, dinozaurii. Şi aici,
autoarea ne dezvăluie secretul lumii ei speciale, create
din imaginaţie, din poveştile citite, din visele frumoase şi
„din cuvintele magice puse în pove ştile mamei” dar şi
„din jocurile uimitoare dăruite de tati”. Şi concluzia ei
este fără echivoc: „Când ai portalul magic care te duce
în lumea poveştilor, nimic nu
este imposibil!”

Fantasticul este domeniul preferat al copiilor. Şi în
„Prinţesa Iarna Blândă” fantasticul este prezent, sub
chipul unei mici prin ţese, frumoase „cu păr lung,
strălucitor, care acoperea dealurile şi munţii, cu ochii
mari şi albaştri ca gheaţa”. Şi iarăşi avem câteva
elemente magice: un inel magic, menit să facă iarna mai
blândă, Palatul de cristal, coroanele de lumină de deasupra
caselor care se înalţă ca nişte fuioare albe.

A patra poveste este dedicată Primăverii, în care
renaşte totul „pe scena naturii”. „Pământul dinozaurilor
„moderni” este ultima poveste din carte în care autoarea
îşi declară preferinţa pentru dinozauri şi dorinţa de a deveni
antropolog. Cred că nu există copil să nu se fi întrebat
cum a apărut viaţa pe pământ. De aceea, Delia ne invită
alături de ea în „Maşina magică a timpului”, „ca să vedem
împreună Pământul acum 350 de milioane de ani.” De
ce nu, în definitiv?

Cartea are în ultima parte o serie de desene alb-negru
şi color, care probează talentul de desenator al autoarei,
capitol intitulat: „Magia culorilor”.

Pentru Delia Nazare tot ce există în jur este o continuă
magie, aşa cum e şi copilăria, îndeobşte. Şi ce ar fi viaţa
omului fără un strop de magie?

*Delia Gabriela Nazare, Cântec de copil, Editura
Sinteze, Galaţi, 2014
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În ziua când s-a
pronunţat verdictul de
condamnare la detenţiune
pe viaţă a inculpatului
Boris Casian pentru
săvârşirea infracţiunii de
omor calificat, avocatul

Calistrat Nestor trebuia să participe la un
off road organizat de cei mai bogaţi investitori
din regiunea Sus-Est a României. Ţinea cu tot
dinadinsul să fie prezent la acea manifestare a
opulenţei arogante spre a-şi cunoaşte viitorii
clienţi în procesele penale, încât mulţi din
anturajul său au interpretat acea renunţare ca
un sacrificiu pe altarul dreptăţii. Era, desigur
o exagerare, rămânerea lui în sala de judecată
până la sfârşitul şedinţei, ca să declare apel,
atâta timp cât avea la îndemână şi alte
posibilităţi de îndeplinire a acelei cerinţe
procedurale, putea să fie considerată un gest
de scrupulozitate profesională, însă cei mai
mulţi l-au gratulat cu epitetul de ipocrit.

A rămas acolo, în sala neclintitelor speranţe,
doar pentru a învedera, încă odată,
neacceptarea hotărârii de către inculpat, lucru
la care se aştepta toată lumea, adică toţi cei ce
aveau, într-un fel sau altul, o legătură cu acea
afacere judiciară. De altfel, indiferent de
conţinutul sentinţei judecătorului de primă
instanţă, era de aşteptat ca ea să fie contestată
oricum, dacă nu de inculpat, cu siguranţă de
partea civilă, ori de ambii deodată. La
urma-urmei chestiunea ţine de firea lucrurilor,
încât gestul avocatului n-a mirat pe nimeni în
această privinţă, nelămurirea dăinuind doar în
legătură cu renunţarea la off road.

„Vom merge până în pânzele albe”, s-a
adresat el celui din boxă, descumpănit şi
dezolat de turnura lucrurilor, „până în pânzele
albe” însemnând şi recursul şi toate celelalte
căi de atac în situaţia că apelul ar fi fost respins,
cum s-a şi întâmplat în cele din urmă.

Boris Casian, acuzat de uciderea bestială a
două fiinţe omeneşti, un bărbat şi o femeie,
recidivist în materie, nu şi-a recunoscut vina,
susţinând cu înverşunare că în ziua omorului
a fost la Brăila cu „ia-mă nene”ca să caşte
gura prin mall. Nu s-a întâlnit cu vreun

cunoscut care să-i fi putut confirma alibiul şi nici alte
probe nu deţinea în sprijinul afirmaţiilor sale. Aşa că
procurorul a lipit cât a putut mai bine firavele indicii pe
care le avea (zvonuri, bârfe, bănuieli) de personalitatea
acuzatului definită, în principal, printr-un comportament
deplorabil (violent, nesociabil, obscur) şi prin
antecedentele de netăgăduit.

Când i s-a adus la cunoştinţă inculparea şi pedeapsa
ce îl aştepta, a izbucnit în plâns, întâmplare tâlcuită ca
un joc de scenă, un fel de spectacol, ceva de faţadă.
Chiar şi atitudinea rezervată a avocatului a fost înţeleasă
de unii ca o validare a presupunerii că omul juca teatru.

Cu ani în urmă, Boris Casian, turmentat de băutură,
l-a înjunghiat pe unul chiar în piaţa centrală a oraşului,
în văzul a zeci de martori. I-a înfipt cuitul în beregată
şi l-a împins în rigolă, cu faţa în mizeriile din canalizare.
Îl bănuia de legături amoroase cu nevastă-sa, drept
pentru care a spintecat-o şi pe ea, predându-se apoi la
prima secţie de poliţie întâlnită în cale. A stat ceva ani
la închisoare, însă lumea a considerat că a fost pus în
libertate prea devreme, având în vedere fărădelegea
săvârşită şi, iarăşi, caracterul lui de om îmbâcsit,
bezmetic, josnic, vulgar şi dezgustător. Cu toate
acestea, încet, încet, uitarea a şters nepăsătoare acel
trecut tenebros, astfel că unii nu s-au sfiit să-l accepte
la vorbă, să stea lângă el la cârciumă şi chiar să facă
afaceri împreună. Unul dintre aceştia a fost Voicu
Jilăvean, victima cumplitului omor, care l-a luat pe
Boris ca om de încredere pentru unele dintre multele
lui afaceri, în special pentru cherhanaua de pe malul a
ceea ce fusese cândva lacul Brateş. Prea puţin mizase
patronul pe îndemânarea şi priceperea lui Boris în ale
pescuitului ori în ale negustoriei cu peşte. Domnul
Jilăvean urmărea ca angajatul său, folosindu-şi reputaţia
şi, credea el, aptitudinea de a nu se da în lături de la
nimic, la o adică, să-i descurajeze pe braconieri, eventual
să bage frica în ei şi astfel să înlăture o concurenţă
neloială cât se putea de crâncenă.

Boris Casian avea o casă în valea oraşului,
moştenită de la ai săi, bătrânească, dărăpănată, pe care
a renovat-o din temelii şi a modernizat-o după ce
domnul Jilăvean şi l-a făcut băgător de seamă la
cherhanaua de la Brateş. Şi tot patronul îi dăduse un
Ford Ranger străvechi, pentru a fugări nenorociţii care
ar fi cutezat să-i fure măcar şi o coadă de peşte din
lacul luat în concesiune pe bani puţini şi mită grasă.

Lucrurile au mers bine cât timp Boris a avut de
lucru numai în baltă cu pescarii. Cei mai înrăiţi
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braconieri s-au văzut nevoiţi să-şi mute sculele şi tot
echipamentul prin canale, zătoane şi chiar la Dunăre.
Necazul a venit când Jilăvean i-a dat lui Boris şi alte
însărcinări, cum ar fi protecţia sa şi a concubinei sale.

Voicu Jilăvean deţinea poziţii cheie în mai multe
companii importante şi, de la o vreme, simţea un soi
de ameninţare nelămurită, mai cu seamă după ce, în
plină criză economică, trăsese nişte tunuri financiare
pe urma cărora îşi burduşise binior conturile bancare
în timp ce partenerii lui falimentau unul după altul. Se
înţelege că anumite rumori, murmure neprietenoase şi
altele de acest fel veneau din lumea acelor faliţi. Văzând
cât de eficientă era prezenţa lui Boris în valea oraşului
şi prin baltă, domnul Jilăvean a decis că i-ar prinde
bine să-l aibă în preajmă. O vreme s-a simţit în deplină
siguranţă, angoasele confuze părăsindu-l definitiv. Însă,
dintr-o dată, când se aştepta mai puţin, o altă pacoste
căzu ca o lovitură în moalele capului. Zvonuri vagi şi
insidioase, mizerabile, scorneli, intrigi perfide i se vârau
ca nişte achii pe sub piele torturându-l şi obsedându-l
zi de zi. Se zicea că Hermina Bideanca, concubina, pe
care o strânsese de pe drumuri, mai precis de pe
centură, ca să aibă şi el o mulţumire pe măsura
cheagului acumulat, începuse a se ţine cu Boris. S-au
găsit destui binevoitori care i-au suflat în ureche istorii
despre cei doi, petrecute în Fordul hodorogit sau prin
alte locuri care nici nu i-ar fi trecut prin cap (cum ar fi
Motelul de la Răscruce, una din primele investiţii ale
domnului Jilăvean, ori chiar patul domniei sale, când
era plecat cu afaceri).

Prima reacţie a deziluzionatului a fost aceea de a-l
îndepărta pe suspect din preajma ispitei. Apoi să-i dea
însărcinări care să-l ţină tot timpul în baltă, printre
lipitori şi ţânţari. Sigur că acestea nu erau decât măsuri
provizorii, abilul om de afaceri aşteptând răbdător
momentul prielnic loviturii de graţie care i-ar fi permis
să se debaraseze definitiv de elementul tulburent al
liniştii sale. Însă destinul a făcut ca într-o duminică
după-amiază, pe când Boris era plecat la mall-ul de la
Brăila (potrivit declaraţiilor proprii), Jilăveanu şi
Hermina să fie găsiţi de menajeră în dormitor, ucişi
într-un mod bestial.

„Ceva de nedescris, domnule,” comentau
criminaliştii în căutarea urmei magice care să le
lumineze calea către adevăr. „Aşa-ceva nu s-a văzut
de mult timp prin părţile astea.” Cercetarea la faţa
locului s-a prelungit până noaptea târziu. Până la urmă,
oamenii legii au sigilat locul spre a reveni a doua zi ca
să ducă la bun-sfârşit ceea ce li se părea aidoma aventurii
unor exploratori rătăciţi într-un pustiu. Tot a doua zi
către prânz, Anatol Prăjescu, inspector prrincipal la
poliţia judiciară l-a interogat pentru prima dată pe Boris
Casian, unicul suspect.

(Va urma)

Ateneul Român

Recital de pian ANDREI GAVRILOV
Pianistul de reputaţie internaţională, Andrei Gavrilov

a concertat pe scena Ateneului Român (Mar ţi, 28
Octombrie 2014) într-un recital extraordinar cu piese din
creaţia compozitorilor Frederic Chopin, Serghei
Prokofiev programat în cadrul Festivalului Serile Lipatti,
ediţia a III-a, un eveniment finan ţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional şi cofinanţat de Consiliul
Judeţean Argeş şi Institutul Cultural Român. Partener
principal al evenimentului: Filarmonica George Enescu.

ANDREI GAVRILOV a câştigat marele Concurs
Internaţional de pian Ceaikovski în 1974. Avea la 18 ani.
A început studiul pianului cu mama lui care a insistat
mereu asupra forţei emoţionale a interpretării. La polul
opus, cea de a doua profesoară, Tatiana Kestner, era un
produs al şcolii germane, ce preferă analiza interiorizată
şi jocul ideilor în detrimental exteriorizării. Profesorul
ultimilor ani de studii la Conservatorul din Moscova a
fost Lev Naumov, care a reuşit să tempereze talentul
exploziv al elevului său şi să-i ordoneze gândirea. Locul
I la una dintre cele mai grele competi ţii internaţionale
din lume l-a propulsat pe Andrei Gavrilov pe orbita
carierei internaţionale, întâi în Europa apoi în America şi
în Japonia. În chiar anul 1974 este solicitat, de Festivalul
de la Salzburg să îl înlocuiască pe marele Sviatoslav
Richter. Fiecare apariţie este ovaţionată îndelung. Susţine
cca 90 de concerte pe an. Discurile editate de case de
renume (EMI, Deutsche Grammophon) sunt apreciate în
mod deosebit. Dar părerile critice exprimate public la
adresa regimului sovietic sunt drastic pedepsite şi
graniţele se inchid. Va reveni pe scena interna ţională de
concert în 1984 schimbat, excentric, fantezist dar etalând
o virtuozitate strălucitoare. Se stabileşte o perioada la
Londra apoi în Germania (va deveni cetăţean german). 
În 1993 se retrage cu totul din via ţa muzicală şi îşi oferă
opt ani sabatici, timp în care reciteşte şi reinterpretează
în cheie diferită capodoperele repertoriului pianistic, îşi
revizuieşte şi îşi schimbă tehnica pianistică şi se apropie
mai mult şi mai profund de religie şi de filosofie. Trăieşte
o jumătate de an în Fiji. În 2001 se mută în Elveţia şi din
2008 locuieşte la Zürich. 

În anul 2012 Gavrilov sus ţine pentru prima oară
master classes la Madrid. Va urma Londra şi apoi, din ce
în ce mai multe centre muzicale. Maestrul apreciază în
mod deosebit schimbul de idei cu tinerii muzicieni din
întreaga lume.

După 20 de ani înregistrează din nou mult, mai ales
lucrări de Bach, Chopin, Liszt, Schumann. În aprilie 2013
se împlineşte un vis vechi – acela de a apărea într-un
concert în dubla ipostază de solist şi dirijor. Evenimentul
are loc la Belgrad şi în program sunt nu mai pu ţin de trei
mari concerte romantice. Succesul este imens. Urmează un
concert asemănător la Bristol în luna mai a anului 2014 şi
maestrul mărturiseşte deschis că îşi doreşte să continue
acest tip de colaborare artistică cu cât mai multe alte mari
ansambluri simfonice din lume.

Cristina Bohaciu Sârbu 
Biroul de presă

Filarmonica „George Enescu” 

SEMN
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Vara anului 1940 a fost „sfârşitul
unui vis frumos” al naţiunii române;
sub presiunea marilor puteri ale
Europei, conducătorii de atunci ai
României Mari au acceptat ca
teritoriile româneşti Basarabia,
Bucovina de Nord, Ţinutul Herţei,
Cadrilaterul şi Transilvania de
Nord-Est să fie cedate URSS,
Bulgariei şi Ungariei.

Ca o ironie a sorţii aceste răpiri
teritoriale s-au făcut în baza Tratatului
de neagresiune şi a Protocolului
secret al acestui Tratat, semnate în
data de 23 august 1939 de către
comisarul sovietic de externe V.M.
Molotov şi ministrul de externe
german Ioachim von Ribbentrop. In
istorie acest document a rămas
cunoscut sub denumirea Pactul Ribbentrop- Molotov,
nesoluţionat nici astăzi.

În baza acestui Pact, România a pierdut în mai
puţin de 3 luni 33,8% (99.738 km2) din suprafaţa
totală şi 33,3% (6.821.000) locuitori.

Au existat însă şi eroi ai Armatei Române care
s-au opus încălcării de către ruşi a prevederilor
Ultimatumului din 26 iunie 1940. Unul dintre aceştia
a fost căpitanul Alexandru Napoleon Popescu,
comandantul Companiei a V-a din cadrul
Regimentului 1 Care de luptă; în ziua de 02 iulie 1940
a trecut podul de la Giurgiuleşti şi a reuşit să oprească
o coloană de tancuri sovietice care avea intenţia de a
trece Prutul şi a ocupa oraşul Galaţi.

Acţiunea surprinzătoare a Companiei a V-a Care
de luptă, comandată de căpitanul Napoleon Alexandru
Popescu, s-a finalizat cu distrugerea a patru tancuri
sovietice şi implicit cu salvarea oraşului Galaţi.

Într-un „Caiet cu amintiri” donat Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, de către domnul Gabriel
Ştefan Popescu, fiul eroului, există un dialog între
trei ofiţeri sovietici şi căpitanul Napoleon Popescu:
prima rugăminte a ruşilor a fost ca armata română să
nu mai tragă în tancurile sovietice şi să „nu se distrugă
podul” de la Giurgiuleşti-Galaţi. Era clar de ce se
dorea ca podul să rămână intact. Din fericire nu s-a
întâmplat aşa, podul fiind aruncat în aer după ce

trupele române şi refugiaţii din
Basarabia au trecut peste Prut.

Pentru curajul şi eroismul
său, căpitanul Napoleon
Alexandru Popescu a fost
avansat la gradul de maior,
participând din anul 1941 la
operaţiunile militare ale
Armatei Române pe frontul
de Răsărit.

În 1947 a fost „dispo-
nibilizat” din armata regală, cu
gradul de colonel, deoarece nu
a acceptat să fie „înregimentat
politic”.

Ca un omagiu adus eroului
Napoleon Alexandru Popescu,
la iniţiativa preşedintelui
Consiliului Judeţului Galaţi, dr.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, Muzeul de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi a realizat proiectul cultural
„Monumentul TROIŢĂ ŞI PLACĂ
COMEMORATIVĂ PENTRU OSTAŞII ROMÂNI
DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL”, fondurile
fiind alocate de către Consiliul Judeţului Galaţi.

Autorul lucrării este artistul plastic Mariana
Manolescu; troiţa este lucrată în marmură de Ruşchiţa,
iar placa comemorativă din bronz. Cele două cruci
din marmură şi a treia cruce virtuală, deschisă spre
cer, întruchipează Sf. Treime. Lucrările de construcţii
montaj au fost executate de către S.C. AS Group
Internaţional S.R.L. Bucureşti.

Pe placa de bronz, folosindu-se ca procedeu
tehnic, gravura cu laser, apare fotografia căpitanului
Alexandru Napoleon Popescu, precum şi textul „In
memoriam, căpitanului Napoleon Alexandru
Popescu, comandantul Companiei a V-a,
Regimentul I Care de Luptă de la Galaţi. În ziua
de 2 iulie 1940, cu şase ore înainte de evacuarea
şi cedarea oficială a Basarabiei, Bucovinei de Nord
şi ţinuturile Herţei, căpitanul Napoleon Alexandru
Popescu a fost singurul ofiţer român care a oprit
înaintarea trupelor sovietice de ocupa ţie
în Basarabia la capul de pod de peste Prut,
Galaţi-Giurgiuleşti”.

Data de 02 iulie 2014 reprezintă momentul când
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Căpitanul ALEXANDRU NAPOLEON  POPESCU
(26 ianuarie 1909 - 03 decembrie 1996)
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s-a turnat fundaţia Monumentului.
Ceremonia de inaugurare a Monumentului a avut

loc în data de 03 octombrie 2014 (foto), cu Gardă
Militară de Onoare, în prezenţa dr. Nicolae Dobrovici-
Bacalbaşa – preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi,
ing. Marius Stan – primarul municipiului Galaţi,
Gabriel Ştefan Popescu – fiul lui Alexandru Napoleon
Popescu, Cătălin Negoiţă – directorul Direcţiei
Judeţene pentru Cultură Galaţi, com. şef. Didel
Bădărău – fost şef al Poliţiei de Frontieră Galaţi, col.(r)
Valerian Paraschivan – preşedintele Asociaţiei
Naţionale „Cultul Eroilor”, filiala Galaţi; gen.mr.(rtr)
Neculai Staicu-Buciumeni – veteran de război,
reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din Galaţi, elevi
şi un numeros public din Galaţi.

După dezvelirea Monumentului, fanfara Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a intonat imnul de
stat al României, urmând slujba religioasă şi sfinţirea
Monumentului făcute de pr. Eugen Buruiană,
protopopul de Galaţi.

Au fost invitaţi să ia cuvântul despre importanţa
Monumentului, dr. Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa,
ing. Marius Stan, Gabriel Ştefan Popescu,
gen.mr. (rtr) Neculai Staicu-Buciumeni şi com. şef.
Didel Bădărău.

Din jurnalul Marelui Stat Major

În după amiaza de 2 Iulie, ora 16,30 (ora
românească), Lt. Colonel Vasiliu şi Căpitan Stepanov
s-au dus din nou la Reni s ă parlamenteze cu
Comandantul sovietic.

La cererea formulată de a retrage trupele din capul
de pod Giurgiuleşti, i s-a răspuns că autorităţile militare
române sunt ferm hotărâte să menţină capul de pod
până în dimineaţa de 3 Iulie.

Comandantul sovietic a comunicat că va face uz
de forţă pentru a respinge trupele române la Vest
de Prut.

I s-a răspuns că, la rândul lor, trupele române vor
reacţiona şi ele prin forţă, pentru a menţine terenul
ocupat în acel moment la Est de Prut.

Către ora 17, trupele sovietice au atacat trupele
noastre din capul de pod, presând în special cu
numeroase care de luptă.

Generalul Pantazi, comandantul Diviziei a 3-a
Cavalerie, care avea conducerea direct ă a operaţiunilor
de la Giurgiuleşti, a ordonat retragerea trupelor la Vest
de Prut şi distrugerea podurilor, îns ărcinând pe
Lt. Colonel Vasiliu cu conducerea opera ţiunilor, care
de abia se înapoiase de la Reni, în urma discu ţiilor
avute cu ofiţerul sovietic.

Retragerea trupelor la Vest de Prut s-a făcut în linişte
şi sub protecţia unei companii de care de luptă, ce era
instalată în poziţie la Est de Prut.

Faţă de înaintarea agresivă a trupelor sovietice,
compania de care de luptă a noastră a deschis focul
trăgând aproximativ 80 proiectile de tun.

Cu această ocazie s-au distrus 4 tancuri inamice,
dintre care unul a fost incendiat.

După ce toate trupele noastre s-au retras la Vest de
Prut, s-au distrus cele două poduri de la Giurgiuleşti la
ora 18,20.

Ca măsuri de precauţie, Corpul de Cavalerie a mai
dispus să se distrugă calea ferată şi gâtul dintre
Giurgiuleşti şi Galaţi. In acest scop, au fost răsturnate
o locomotivă şi 5-6 vagoane, barând complet calea
ferată şi şoseaua ce conduce la Gala ţi.

Dovada că Galaţiul trebuia să fie ocupat de
sovietici

Gheorghe Apostol - „Eu şi Gheorghiu Dej”, Ediţie
de casă, 1998, p. 42

Am reintrat în activitatea politică pe fondul
raptului de către URSS a Basarabiei, Bucovinei de
Nord şi ţinutului Herţei.

…Mi s-a spus că am fost însărcinat să mobilizez
muncitorimea gălăţeană să întâmpine cu flori
„glorioasa armată roşie” care, eliberând Basarabia,
„nu se va opri la Reni, ci va intra în oraşul Galaţi”
de unde se va declanşa lupta pentru „eliberarea
întregii Românii”
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În 2010 Muzeul de Artă Vizuală deschidea,
în cadrul unor schimburi culturale între Galaţi
şi St. Gaudens - Franţa, expoziţia de pictură a
lui Florette Piquemal făcând cunoscută
publicului gălăţean o suită de lucrări inspirate
din bogata natură meridională a Sudului
Franţei. Interesul pentru pictură fusese un timp
un hobby pentru Florette Piquemal, pentru
ca de peste un deceniu să devină o preocupare
continuă căreia i se dedică cu pasiune şi cu o
disciplină a lucrului remarcabile. Participarea
la o serie de expoziţii de grup, printre care la
Grand Palais - Paris la Salonul Independenţilor
(2009), şi în numeroase localităţi din Sudul
Franţei (Landorthe, Aurignac, Cassagnabere-
Tournas, Montespan, Mane, Encausse-les-
Thermes, etc...) în special în ultimii şase ani,
sau expoziţiile personale deschise la Tarbes,
Saint - Gaudens, Galaţi, Salie-du Salat au fost
momente importante ale confruntării cu
publicul şi în acelaşi timp i-au îmbogăţit
experienţa în a crea ansambluri de lucrări
coerente, unitare ca stil şi ca mod de
concepere a imaginii.

Deoarece există deja o tradiţie a muzeului
în a urmări evoluţia artiştilor pe care i-a
promovat prin expoziţii, ne-am propus acest
demers şi în cazul lui Florette Piquemal.

Natura meridională a fost întotdeauna
inspiratoare pentru artişti, probabil în special
pentru artele vizuale, datorită luminii generoase
a Sudului şi bogăţiei formelor şi culorilor.
Universul picturii lui Florette Piquemal este
legat organic de acest ambient cuceritor şi plin
de farmec.

În actuala etapă, Florette Piquemal
dezvoltă în paralel două serii de compoziţii:
cea a aşa numitelor „tapiserii pictate” şi a
lucrărilor în acuarelă. Ideea de tapiserie
pictată se referă mai puţin la tehnică sau
material şi mai mult la stilul abordării imaginii.
Compoziţiile ei se inspiră din peisajul
înconjurător - flora pitoreştii regiuni
Comminges - unde privirea se pierde în
unduirea molcomă a dealurilor, până spre

MIRIFICUL UNIVERS AL SUDULUI
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îndepărtatele creste ale Pirineilor, dar este captivată
uşor şi de capricioasele, dezinvoltele tulpini ale florilor
sau de maiestatea arborilor.

Prima impresie pe care o lasă lucrările lui Florette
Piquemal este aceea de scufundare într-o lume mirifică
a corolelor de floare, a lujerelor care se unduiesc cu
graţie spre înalt, a culorilor care-i invadează sufletul.
Răsar din toate părţile forme gracile, petale dezinvolt
dispuse pe suprafaţa lucrării, arabescuri de frunze şi
chiar animale rătăcite în acest univers fantastic. Însă
când ochiul se obinuieşte cu imaginile i se impune şi
ceea ce putem numi o logică a ordinii în acest spaţiu
plin de viaţă. Amintirea tapiseriilor medievale „mille
fleur” apare ca un reper în stilul decorativ pe care-l
dezvoltă Florette Piquemal în lucrările ei; lucrări
moderne însă prin paleta vie, luminoasă, cu culori bine
armonizate, păstrând senzaţia de prospeţime pe
care-o transmite contactul cu natura şi împrumutând
uneori ceva din sonoritatea acordurilor fove. Există o
ordine însă în această aparent spontană evoluţie a
formelor, există o geometrie a organizării suprafeţei
compoziţionale predominant bidimensională, decorativă,
practicat de artistă.

O altă suită de lucrări ne trimite către alte valenţe
ale lucrărilor lui Florette Piquemal; acuarelele, cu acele
coluri de natură evocând întinderea peisajelor colorate
de anotimpuri, sau interioare de păduri cu rapide izvoare
pe care le descoperi ca pe o sevă vitală a pământului,
exprimă o lume a meditaţiei neobosite, a unei priviri
mereu atente la schimbările din jur. Sensibilitatea
surprinderii nuanţelor, o tehnică bine însuşită a
spontaneităţii necesare practicii acuarelei, sunt câteva
dintre calităţile acestor lucrări. Dar nu putem face
abstracţie de desenul riguros al construcţiei formelor
care stă la baza lor, chiar dacă, sau mai ales pentru că
acest desen este realizat cu abilitate doar din pensulă.

Există şi o lucrare ce ar putea constitui o cale de
dezvoltare a unui nou tip de compoziţii. Decupajul
compoziţional inedit al lucrării „Masca”, exprimă o
stare în care ambiguitatea „personaj sau obiect” creează
o notă de fantastic ce stimulează imaginaţia privitorului.

Grădina de vis

Înserare

Însingurare hibernală

Mantia albă a zăpezii

Misterioasa Veneţie
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ai apărut

Vlad
ai apărut
când orhideele se nasc
din iubirea naturii
ai crescut în casele cunoştinţelor
noastre
cu miros de câmp şi vânt
într-o zi
ai lăsat totul
ca să fii aproape de
grădina poeziilor mele
iubite, cu ochii ca
două boabe de cafea

Ţi-am dat

   lui Gheorghe

Te-am iubit cum un copil iubeşte
laptele cald cu Brumi.
Ţi-am umplut paharul cu rachiu
farfuria cu mâncare delicioasă.
Am scris prima poezie pentru tine
pe coaja portocalei.
Am dat lunii numele tău.
Şi-am aşteptat în zadar
să mă mângâie cu razele ei.

Ce este poezia?

O frumoasă floare de lotus?
Un cer cu mii de pete?
Umbra casei?
O toamnă cu miros de frunze ruginite?
Sau al cincilea element?

stau

stau în coridorul cuvântului
uneori rima ţine companie
iubite, fără tine începe să îmi fie frig
în locul tău
numai un haiku îmi împrumută
geaca subţire şi veche

fără să vreau

m-am născut
în oraşul garoafelor pe paişpe aprilie
din o mamă nefericită şi
un tată mândru
am crescut şi totul e urât
existenţa mea e mare necaz
poate în vise o să fiu
protejată ca în burta mamei

sunt

sunt servitoare tristă
dimineţilor însorite
pescar de gânduri
o faţă fără mască
un trup moale
şi totuşi nu am şansă
să fiu eternă
în inima ta argintie

copilăria mea

în cameră
am găsit păpuşi, maşini, mingi,
cărţi de joc boţite, câteva ceşti sparte,
o panglică viu colorată,
fotografii pe care
le-am făcut la Mamaia cu pălărie roz cu buline
oare
copilăria mea
a fost astă-noapte aici?

Nu sunt Eva

Nu sunt Eva şi nu muşc din măr.
Nu locuiesc în gradina Edenului
locuiesc în parcul iubitului meu.
Nu sunt cerşetoare, sunt o gânditoare.
Nu sunt optimistă, sunt pesimistă înnăscută.
Nu cred în Zei, îl iubesc numai pe Dumnezeu
Nu sunt în lista preferinţele oamenilor,
ocup primul loc în lista neagră.
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             Îngerul intrat în biserică

A început noaptea să ningă
Izvoarele la drum de seară
La ceas de lacrimă târzie
Pe drum se arată o moară

Tu foc de apă cu noroc
Ce te-ai aprins ca din mormânt
Înnoadă-te pe-un bob de dor
Precum tăcerea din cuvânt

Legat-a Domnul legământ
Cu turma făr de o mioară
Strigăt din somnul cel  mai sfânt
Făcut-a înger într-o seară

         Întoarcerea din drum

Naşterea este precum o fată
Ba s-aprinde, ba s-arată
Când izvorul crud se face
Laptele pe drum se coace

Şi se leagă fără urmă
Pe la tată, pe la mumă
Şi te face şi desface
Urma de s-ar mai întoarce

            Adăpatul de sentimente

La adăpost de nume, Doamne
Plângea o moarte
Hotarul crunt îl căuta
Şi liniştea o măsura

Şi-a dat lumina la săraci
Să creadă că este aleasă
Păcate ninse în cuvinte
Mâncarea de ne-o arată

Dar unde eşti tu, Doamne, oare
Ninsoarea ca să dregi în vin
Pe visul stins la lumânare
Cuvintele ni s-au prescris.

          La adapat de sange

Dezbrăcată în cuvinte
Ninsa negură se trece
Ropotele morţii line
Precum focul mă petrece

Pavăza la colţ de lună
Ochiul lumii se întrece
La răscruce de lumină
Râde mortul între vii

          Crucile cununate

Câinii latră sânge verde
Doamne, strigă paşii cărnii
Să se uşte noaptea în vine
Precum morţii între cuvinte

Lapte fără de păcat
Face-te-ai, doamne, aluat
Şi te vinde între miere
În pământ. Fără durere

Cuvintele de pamant

Numele ţi-a devenit icoană
Parcă răstignit în goană
Când strigat la o răscruce
Sângele făcut pe cruce

Cu lumină şi tămâie
Pe-un colac de veşnicie
Să înfloară peste-o scară
Precum moartea ceara iară
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PHANTA  RHEI

Beznă-i, plouă furios.
Grindina-n geam toba bate.
Nu am aţipit deloc
Şi de-acu e ora şapte.

În iureş gânduri vin şi vin,
Precum seva-n bob necopt.
Am amintiri din viitor
Şi din trecut…e ora opt.

Atâtea rugi urcă la cer,
Atâtea lacrimi cerul plouă;
A mai trecut o noapte albă…
Sunt bine. Este ora nouă.

CERTITUDINE

Stau cu scrisoarea-n faţă
Şi ca un orb privesc,
De parcă n-am ştiut
Nici când să mai citesc.

Şi simt cum mă respiră,
Căldura emanând
Această foaie, în care
Te văd în orice gând.

Iar printre rânduri scrie
O, Doamne, ce să zic,
Că fără de iubire
Nu-ar exista nimic;

Nici flori, nici ploi de stele,
Nici sferic Univers…
E cert – fără iubire
Nici viaţa n-are sens.

PASĂREA CU SUFLET

Cât de frumos mai cântă
O pasăre în noapte…
O fi-ncurcat ceva,
O fi nebună, poate?

Când gerul cel năprasnic
Pătrunde pân’la os,
La ea e primăvară
Şi cântă-aşa duios.

Sau oarbă-o fi sărmana
Şi nu vede că-i luna,
Iar celelalte păsări
Că dorm, nu pot să-i spună.

Ori, poate, e un suflet,
Plecat de lângă mine,
Văzându-mă prea tristă,
Încearcă să m-aline…

EPILOG

În ziua când nisipul nu va curge,
Clepsidra va fi moartă,
Şi timpul va dispare
În cea zi blestemată.

În ziua ceia, de care-mi este frică
Nici eu nu voi mai fi,
Nici tu nu vei mai fi
Şi nu va fi nimica.

Şi „mâine”, Doamne, „mâine”
Se va topi de-odată,
Şi dezbrăcat de sensuri
Va fi cuvântul „iartă”
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Derulare

Montajul de imagini
Face groaza din noi
Să se tolănească pe coridorul parterului,
Lângă stăpânii ghenei
Ce şi-au aruncat bogăţia într-o desagă
Şi au cucerit străzile, băncile, preşurile.
Puricii înspăimântaţi şi ei, sar din blana câinelui
Ce-mi păzeşte uşa, să nu-i cadă rugina.

Întoarcerea pietrei. Cealaltă faţă

Ochii roşii se ascund
În spatele bretonului,
Rujul mânjeşte paloarea buzelor
Posesivele cad din mâinile noastre,
Se întorc în cărţile de gramatică
Pe care tu nu le atingi
Şi noi ne întoarcem primăverile
Sub plapuma din iarnă.
Avem chip de crizantemă înflorită
Sub soarele altui an, altei vieţi
Şi ne plouă pe faţă
Toamna.

Prioritate

Teiubescul meu îmi zgârie mâinile,
Prea l-am strâns să nu alerge
În venele tale, să se amestece cu tine,
Te părăsesc cu orele,
Cobor în mine să ucid
Teiubescul,
Dar îl găsesc pe Dumnezeu
Ce ţine eşafodul ocupat.

O factură de basm

Tu-mi apari printre gene,
Îţi aprinzi ţigara
Şi mă laşi să plec
Cu fumurile tale împletite-n plete
C-am vrut lupte si războaie între cuvinte
Şi emoţii strecurate printre spaţiile lor.

Şi-am încălecat pe fumul ţigării
Până la tine
Pentru a nu-mi mai termina povestea,
Să nu-mi mai ţipe vecinii
Că nu s-a plătit factura
De când l-au citit pe Platon.

Gri

Ţi-ai pus pantofii cei noi
Să calci mai cu grijă
Primăvara.
Eram sătulă de bocanci
Şi m-am îndrăgostit de ei
Cuibăriţi lângă uşa mea.
Pantofii tăi lustruiţi lângă flecurile mele tocite
Ce dragoste, ce piele şi ce imitaţie!
Primăvara a înflorit
Pe sub tălpile tale
Şi ai admirat-o până ai întrezărit
Vara.
Florile se strivesc
Apăsate de nepăsarea ta
Şi-au răsărit ploi
De sub flecurile mele tocite
Iar florile îşi revin
Sub alt cer.
Timpul murmura
Gri-gri…

Blocaj printre obişnuinţe

Bucăţi de cărămida se sfarmă
Pe sub dedesubturile mele.
Picioarele nu mă mai ţin,
Ochii nu-mi sunt limpezi,
Tu nu mă mai ţii de mâini
Şi zgârii după tine
Toată ţărâna ce ne desparte.
Am înţepenit în tronsonul
dintre periuţele noastre de dinţi
m-am răcit aşteptându-te
cu două ceşti de cafea
şi te-am privit în ochi
în toate pozele
de când ai trăit
pe perna goală de lângă mine.
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descoperim în spaţiul Dunării
de Jos o voce lirică ce
reuşeşte să revină „lyră”,
„foc” mistuitor - „sub rugul
iertării binecuvântate”,
„torţă vie”, cuvânt „daltă”,
dar şi suflet-floare, în tainică
armonie cu Timpul aflat în
perpetuă învăluire. Cu fiecare
volum editat, doamna
Eleonora Stamate ne
convinge că poezia este
zămislire de vis, că timpul
şi-aşterne mantie generoasă,
astfel încât via ţa să nu
rămână doar „la imperfect”
(aluzie la un volum editat în
2010), ci „simfonie
crepusculară” cu acorduri în „fa minor”, care
să-şi reverse generos acordurile („unduind
clipa”, în „dans ameţitor”) către
fiinţa-„fluture” (ce suntem), în încrestate
unduiri poetice ce surprind firescul trăirilor
(„zbor al vieţii”) şi ancorarea noastră
într-acest areal.

Dacă am îndrăzni să ne întrebăm de ce
poetul se consideră o „navă fără vârstă”
(Unde?), răspunsul îl vom descoperi în toată
creaţia poetică a doamnei Eleonora Stamate,
firesc, în acest recent volum: „De ce plâng
fluturii în fa minor” (Ed. Armonii culturale,
2013), cu imortalizări atât de expresiv
schiţate-n tuş, de către cunoscutul artist plastic
Theodor Vişan. Intuim fiinţa-fluture care
sporeşte-n cunoaştere, cu dorinţa vădită de a
culege, măiestrit, tumultul vieţii din „oglinda
ciudată/ a nopţilor de uitare” (Ce folos?), dar
în perpetuă neuitare.

Poetul se vizualizează suflet-„călător
hoinar” (De prea multă singurătate), pe de o
parte, în devenirea lui de zămislitor crisalidă
(cu referire la primul capitol, „De ce plâng
Fluturii?”), iar pe de altă parte, în continuă şi
nestăvilită zbatere cu Timpul, izvor nesecat...
(analizând şi-al doilea capitol, „În pas cu
Timpul”). Două poeme-temă - două traiectorii
lirice care definesc conceptul filosofic al
volumului însuşi.

Ochiul poetic şi-a dorit perfectă armonizare
între cele două planuri lirice. Şi-această

similitudine se distinge perfect în
imaginea următoare: „mă topesc în
taină” (Eu), pentru că Sunt...
„inimă-n flăcări...”

Sunt momente în care fiinţa
devine „creangă de alun”,
„cuvintele... fulgeră”, „abisurile”
se deschid, iar cuvântul-„daltă” o
transformă într-o „torţă vie”,
flacără arzândă. Şi totuşi, oricât va
„curge jar în silabe”, proiecţia spre
lumină va triumfa, iluminând.

Alteori, în tăcere şi-n dalbă
concentrare, urcând în tăcere,
„la ceas de Netimp”, „lunecând
printre şoapte” (Cu tine-n gând),
fiinţa va primi în dar „lumina pe
braţe”. Tainică şi unică trăire,
rostire isihastă:

„De ce m-ai ascuns în uitare,/ şi-mi laşi sufletul
să frământe-a pustiu?/ Sădeşte-mi flăcări în inimă/
să ard fiecare silabă de jar,/ braţele fă-mi-le rădăcini,/
să port pământul prin ani/ iar, în inima mea,/ fă-mi
orologiu, să-mi măsor arderea!” (Doamne)

Şi astfel, ni se relevă imagini poetice, pe care le
putem decripta încă din titlu. „Tu, gând al trecerii”,
sfios rămâi precum un fluture! Sensibil, diafan şi pur!
Şi-n această „trecere”-căutare, firesc, vor creşte „doruri
de vers” (Peste veacuri) şi „pădure de slove”
(Lasă-mă), iar ideea-temă a întregului ciclu deveni-va
regăsire a sinelui: „Mă prind de marginile/ lăuntrului
rătăcit,/ şi rămân între două umbre...” (Cu mine)

Dar cum evoluţia noastră are-un început... şi-o
concluzie, se impune şi-această reflecţie-temă:
„Doamne, să-mi pui izvorul/ aproape de mine/ când
nu voi mai fi/ printre pământeni.../ Voi izvorî de dorul
Tău,/ iar, peste noapte,/ atâta lumină voi zăvorî înt-o
stea...” (Ca un izvor)

Impresionează solidarizarea cu fiinţa-n suferinţă.
Fiori dramatici străbat în juru-i: „Vântul răsună, vijelia
porneşte... nebună...” Pericolul planează ameninţător.
Şi-n această aparentă zvârcolire („lacrimi de fluturi
s-adună şiroaie...”), lacrima - mângâiere dumnezeiască
- devine binecuvântare; lacrima devine bobiţă de nectar,
mireasmă, fior de iubire pentru fiinţa-fluture, pentru
fiinţa aflată-n armonie cu mama-natură. (Cine mai ştie?)

Coborâtoare din Ţara „albastrelor colinde” (Eu),
doamna Eleonora Stamate doreşte să ne explice cum
s-a-ncununat poezia în falduri de vis: „din susur de
izvoare”, „from the magic violin”, „din pleoapa
tremurândă”, „from the child’s sad face”, „din

(continuare în pag. 38)
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De abia am aflat despre
existenţa unei cărţi intitulate „Cui
îi pasă că mâna mea stângă a
înnebunit”, de Gabriel Gherbăluţă,
la Rovimed Publishers, Bacău,
2014, că în ordinea firească a
destinului trebuia să apară şi o
carte numită „Cuvinte de îmblânzit
mâinile”, de Nu ţa Crăciun
(Ed. Eubeea, Timişoara, 2014).

O ediţie bilingvă, româno-
spaniolă (traducere în limba
spaniolă a poemelor: Janina
Sfetcu), cu un „cuvânt de
întâmpinare” de Paul Blaj. Poezie
stând sub semnul moto-ului din
Pablo Neruda, „cuvântul e
aripa tăcerii”…

Într-adevăr, „căruţei cu zgomote”, cu
delicateţe, poeta îi opune, ca un maestru zen,
picătura de ploaie (în care poate sta răstignită),
piatra de râu care rotunjeşte apele, fluturele galben
anonim (dar odihnindu-se pe coperta cărţii), câte
o placă de gramofon (care poate fi chiar tăcerea),
câte un ceainic cu o poveste care poate fi spus ă
printr-un zâmbet…

Căruţa cu zgomote a universului, a „zarvei”,
chiar dacă pare să se fi răsturnat încă de la începutul
„piesei” peste Nuţa Crăciun (p.18), rămâne
element de decor pentru o iubire aşa cum se cade,
care poate începe cu o „scrisoare de îmblânzit
mâinile”, scena având ceva din sobrietatea
catedralelor spaniole (dacă tot sunt traduse în
spaniolă, dar bănuim şi o oarecare legătură reală
între autoare şi Spania. Iar o fantomă a lui Lorca
parcă este „vizibilă” uneori!) la umbra cărora
condiţia umană adulmecă, recunoaşte pereţi
încercuitori cu tot cu suliţe, frigul de sub piele
ori „dintre noi” sau chiar din interiorul cuvintelor,
nepăsări, tristeţi precum cea a omului care-şi
„schimbă cămaşa cu a şarpelui”…

Candoarea îi este însă lucidă: ştie că „înăuntru
cuvintele se sugrumă/ unele pe altele”. Dar şi că
tăcerea, liniştea pot fi tâlhari, asasini sau chiar
călăi: „Până la marginea lumii e doar o grădină/
trandafirii cresc unindu-se cu Dumnezeu// unul mă
jefuieşte de dor// liniştea se înalţă/ se face
secure/ cade”.

Într-un fel, scriitoarea este în căutarea unui
altfel de Timp, care se poate face cărare sau să
treacă „impasibil/ca un tren/ din care te poţi arunca
oricând”, Timp al Iubirii absolute, necru ţătoare, în

care Sacrul şi Pasiunea se ating, precum
în poemul „repetiţie cu vioară”: „în
noaptea asta/ port lăutari în sânge// lumina
coboară din sfinţi/ în oasele mele// de
m-ai atinge/ s-ar preschimba-n odaie
luna/ aerul l-ai colora zâmbindu-mi// dar
mâinile tale/ tot amână muzica” (p.34).
Acest timp, bovaric sau annakareninian,
se poate spânzura sau nu de clan ţa uşii,
cum se întâmplă în „copilul din inimă”…

De la un vers dat mai departe,
feminitatea este asumată elegant: „sunt o
femeie liberă doar pe o faţă a memoriei/
pe cealaltă creşte un turn cu vrăbii”. Sunt
două versuri dintr-unul dintre cele mai
tensionat metafizice poeme, „cel mai
frumos idol nu există”. Între noapte şi

mângâiere nu pot fi de la un moment dat deosebiri (p.48,
în „derivă”), trupurile îşi cer dreptul la poezia fiinţei:
„o întrebare nerostită topea amiaza din trupurile noastre”
(p.54), dar nici virtualitatea, ca formă a nimicului, nu
rămâne mai prejos: „numai tu cu sărutul tău virtual/ îmi ţii
noaptea-ntre buze/ adapi vulturii din frigul/ ce-mi
scormoneşte măruntaiele// eu prelungesc cuvinte până la
limita descărnării/ dau bice nimicului în sens giratoriu”.

Erotismul intelectualizat ar fi (aşadar: „aş vrea să mă
pierd în braţele tale/ ca-ntr-o bibliotecă” – p.60) o altă
trăsătură pregnantă a interesantei surprize lirice pe care
ne-o propune N.Crăciun, poetă a unor iubiri imposibile la
modul absolut: „îmbrăţişarea a rămas claustrată într-o
cărămidă/ la parterul unui bloc”, în care, totuşi, clepsidrele
îşi pot pierde nisipurile în prag de toamnă (ca stare a
condiţiei umane) şi nopţile îşi pot scutura tristeţile ca
porumbeii după ploaie…

Desigur, „mâinile”, ca nişte zburătoare misterioase,
plutesc asupra tuturor paginilor ca nişte veşminte ale
întunericului (din noi), „porţelanuri albe” din „oceanul mai
adânc decât oceanul”, căutând ca pradă adevărurile pe care
uneori Poezia le ascunde ca o pisic ă jucându-se
cu şoarecii…

Un onirism aproximativ, ca în Dali, variază expresia:
„în ce vis am văzut copacul acesta/ cu poezii neterminate
în loc de ramuri/ ceasornice sâmburi biserici anvelope
cămăşi/ toate de-a valma// în semn de noroc scuip în sân/
şi arunc o potcoavă peste cap// îngerii din jurnalul meu cu
iluzii/ se trezesc” (p.72). Mai mereu există o anumită
ambiguitate care ne aduce aminte că iubirile cele mai mari
sunt pentru copiii din toţi oamenii: „tu – copil iubit al
mirărilor mele/ înclini mereu balanţa visului”…

Când ambiguitatea este îndepărtată, poemul devine
poem-fântână în care se reflectă imaginea: „imaginea ta
venea să-mi danseze dragostea/ întinerea u fiecare bătaie

(continuare în pag. 38)
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Augustin Cupşa (n. 1980) a publicat
în 2006 romanul „Perforatorii”, când
a câştigat concursurile pentru
manuscrise organizate în paralel de
USR şi Cartea Românească. A primit
ulterior Premiul de Excelenţă pentru
debut în literatură al UNPR şi USR,
Premiul Petre Pandrea şi premiul anual
al revistei Ramuri. După ce „Trenul
către Bucureşti pleacă de la linia 3” a
câştigat premiul HBO pentru scenariu
de scurtmetraj, iar „Oh, Johnny, oh!”
a intrat în finala concursului de
scenarii de lungmetraj al Festivalului
Internaţional de Film Anonimul, a
început să colaboreze ca scenarist cu
diverse televiziuni şi case de producţie independente
– TVR, HBO, MediaPro Pictures, Film Factor. A
susţinut lecturi în ţară, la colocviile anuale ale
tinerilor scriitori şi în Berlin, Istanbul, Beirut şi a
primit bursa European Alliance for Television and
Culture. În 2011, a revenit la literatură cu „Profesorul
Bumb şi macii suedezi” pentru care a fost nominalizat
la gala Tânărul Prozator al Anului. Prozele sale au
fost incluse în antologii şi traduse în germană,
slovenă, suedeză, franceză şi turcă.

*

Pentru început, propun două modalităţi de aderare
la proza scurtă a lui Augustin Cupşa din „Marile bucurii
şi marile tristeţi”: una ar fi să credeţi că personajele ar
descinde dintr-o mantie joyce-salingeriană, din
buzunarul căreia ar cădea un dvd cu „Stalkerul” lui
Tarkovski – orice personaj de-al lui Cupşa, dacă ar
ajunga în camera aceea magică, nu ar şti ce să ceară
pentru a fi fericit cu adevărat. Nu aşa, doar pentr-o
beţie ori un amor pe fugă, o căsnicie şi nişte copii! Sic!
Asta dacă nu ne gândim şi la „Iubirile caraghioase” ale
lui Kundera ori la comediile italiene cu Marcello
Mastroianni şi nu numai…

Doi: ni-l putem imagina pe Augustin Cupşa ca un
îngeraş sau un drăcuşor care are „grijă” de personajele
sale, să le facă o mică şotie sau să le arunce pietricele

O carte precum un zâmbet al lui Cyd Charisse!
Augustin Cupşa – Marile bucurii şi marile tristeţi, Ed.Trei, Bucureşti, 2013.

în geam tocmai când le este lumea mai
dragă şi sunt cât p-aici să oprească în
loc Clipa!

Practic, mai toate textele (nu chiar
nouă, ci unsprezece!) au un final
neaşteptat! Nu neapărat spectaculos, dar
tuşant… Uneori chiar „se întâmplă
ceva”, dar, nu-i aşa, în economia
universului, mai toate au valoarea unui
răget de leu în cuşcă…

Aceasta ca să facem aluzie la finalul
uneia dintre cele mai reuşite proze, „De
două ori două periuţe de dinţi”, unde
are loc o petrecere de revelion şi o mică
traducere în amor, într-un hol minuscul
dintr-un apartament aflat într-un cartier

chiar lângă grădina zoologică a oraşului X.
Fără a fi minimalist convins, poate ne sugerează că

nu trebuie să ne facem iluzii că am putea fi altceva
decât nişte fiinţe mici pentru care, totuşi, iată, se mai
scrie literatură autentică, chiar şi fără nici o aluzie la
nişte elegii.

Aşadar, modul de a striga „Cut!” al lui Augustin
Cupşa (apreciat şi ca scenarist, deci se mai pune omul
şi în mintea regizorului!) este cel care îl face, printre
altele, nu paradoxal, un artist al cuvintelor şi al acestui
gen considerat de către mulţi ca foarte dificil: proza
scurtă!

„Genericul” nu mai are nicio importanţă. Secvenţele
existenţiale decupate de către scriitor ne măgulesc
banalitatea şi uşurătatea fiinţei, punând un fel de semn
de egalitate între, de pildă, o (chiar neînsemnată)
vânzătoare de bilete la transportul în comun şi un doctor
sau un doctorand, tratându-i etologic, visele şi dorinţele
erotice manifestându-se ciudat, ezitant sau pur şi simplu
aproape proustian: poţi să-ţi loveşti posibilul fost coleg
cu geanta în cap (cum face vânzătoarea, având copii
mari acum), poţi ezita la avansurile unei cameriste (în
timp ce soţia boleşte în camera lor de hotel), până
când aceasta alege un alt coleg de simpozion (de
etologie, tema fiind „Patternuri comportamentale umane
împrumutate de la vertebratele inferioare”); î ţi poţi
reaminti o scenă de amor ratată, dar atât de minunată…

Printre personaje, aşadar, avem muncitori (şi un
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Dorel la propriu, chiar dacă mai sexy şi cinefil oarecum,
gata să se încurce cu o altă Evă, o actriţă cam
neînţeleasă şi tratată cam de sus de către soţ, acesta
aproape fiind să-i surprindă – în „Turnul” - , dar
scriitorul opreşte aici acţiunea), intelectuali, printre care
şi scriitori (unul bătrân şi unul tânăr în „Încă o lumânare
aprinsă la Vii”), bătrâni şi bătrâne (una de 90 de ani în
„Ce-o să se întâmple când mor”,
alta cu un câine în „Turnul”), o
poştăriţă, o barmaniţă, studenţi,
un stomatolog, homleşi…

Într-un fel, în toate prozele,
scriitorul este preocupat să
găsească „Momentul perfect”
despre care se scrie în „Pe repede
înapoi, acasă”, clipa aceea pentru
care filosofii au inventat eterna
reîntoarcere (despre care a scris
şi Kundera într-un roman), în
care „aşteptarea este şi ea
perfectă”, în care nu se
întâmplase încă nimic rău şi
nimic bun, în care sentimentul
bucuriei existenţei este surprins
de către… eterna strălucire a
minţii neprihănite, o clipă care
poate însemna împăcarea cu
trecutul (în „Răceala”, primul
text, care se învârte în jurul consultării dosarelor de la
securitate, pentru descoperirea turnătorilor), trăirea într-
o iluzie sau amăgire („Toţi avem nevoie de o
îmbrăţişare”), clipa împărtăşirii unei… clipe şi bucuria
de a fi lângă cineva („Ce-o să se întâmple când o să
murim”), clipa în care te poţi îndrăgosti prin telefon
de”o voce de zahăr” („Linia orizontului”) ş.a.m.d, clipe
care se pot înfrăţi pentru aceeaşi eternitate a marilor
bucurii şi a marilor tristeţi (despre care nu se poate
vorbi sau scrie cu adevărat), după cum observă Simona
Sora pe coperta a IV-a, cu „un tic verbal, nişte păpădii
verzi, un răget de leu închis, o pereche de cercei în
formă de ouă prăjite, o spinare caldă, o fată de la Deva”
(e vorba de vocea de zahăr!).

Un bărbat din „Pe repede…”, în trenul care leagă
Bucureştiul de Craiova, încerca să-i facă (sic!) capul
mare unei fete cu o teorie a unui scriitor francez (numele
l-a uitat!) despre „buclele temporale”: „Practic, orice
moment din trecut există încă acolo şi poate fi retrăit
dacă ştii cum să-l accesezi” Totul ar fi în cap, în
memorie „dar drumul în trecut e blocat de celelalte
amintiri. Trebuie să uiţi tot ce s-a întâmplat de la
momentul pe care vrei să-l retrăieşti până în prezent.”
(p.145).

Accesând astfel de momente sau inventându-le cât
se poate de credibil (uneori teribil de credibil), ocolind
pe cât posibil scandalosul, Augustin Cupşa este un fel

de „colecţionar” sui generis şi cam face din oameni
cam ce făcea un personaj de-al său în „Ochi căprui,
sprâncene subţiri” (Ce titlu a la Marguerite Duras!),
„un etolog cu doctorat în psihologie clinică”, „când era
copil, avea o mulţime de fluturi, îi culegea din grădină
dimineaţa după ce se arseseră la bec, îi culegea în palme
cu aripile carbonizate şi răsucite pe spate ca nişte foiţe

uscate de ceapă, îi ducea în
casă şi îi înşira pe masa din
bucătărie, apoi îi privea iarăşi
ore întregi, dar niciodată nu se
îndura să-i înţepe cu un ac şi
să-i fixeze într-un insectar aşa
cum făceau ceilalţi.” (p.104).

Cam atât (deşi s-ar putea
scrie mult mai mult, dar sper
că v-am făcut curioşi să veniţi
să-l cunoaşteţi pe autor, venit
după un personaj de-al său la
Galaţi; real, e de găsit în „Toţi
avem nevoie de-o îmbrăţişare”)
despre o carte care, poate, prin
titlu, este o replică ironică peste
ani pentru „Marile speranţe” ale
lui Charles Dickens. În altă
cheie de lectură şi percepere,
chiar dacă nu este dinamică
precum un film cu Fred Astaire

(deşi cred că are şi scene în care dansează în stilul…
Cupşa din „Marile…”), cartea are tot farmecul lui Cyd
Charisse, cu zâmbetul şi gropiţele ei. Apropo de curbe
ale trecutului, dar şi de o scenă din proza care dă titlul
cărţii… Bine, şi dacă tot ne documentăm, putem să o
aemănăm şi cu dansul lui Cyd cu Genne Kelly
din „Singin’ in the rain”, cu o rochie verde
precum păpădiile…

O proză care atunci când nu ţi se lipeşte de piele,
poate fi văzută cum se îndepărtează în diverse oglinzi
retrovizoare, sau o poţi vedea pe ferestre cum se
dezbracă precum unele femei care aşteaptă să fie văzute
(şi citite) – este de găsit o astfel de femeie şi într-o
proză a lui Cupşa. Şi aici nu este decât o observaţie
strict estetică, deloc moralizatoare… Şi care se
potriveşte delicatelor momente erotice ale prozelor,
strecurate ca nişte zâmbete ale starletei…

Dar zău că dacă ar exista posibilitatea de a jongla
cu timpurile, o văd pe Cyd jucând în „Turnul”, în rolul
Evei sau/şi pe rând în rolul bătrânei…

Şi dacă unii se îndoiesc de cât valorează un zâmbet,
vă spun eu că mult!

Atât cât trebuie!
Dar deja ne complicăm. Important este că „încă se

întâmplă lucruri simple.” Şi bune. Precum proza scurtă
a lui Augustin Cupşa.

a. g. s.

Cyd Charisse
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(povestire din volumul „Pribegi la Dunărea de Jos”)

(IV)

-Gras curcanul, după câte
mi-aţi zis! Uite că şi mascota
agenţiei se bucură că aveţi de
muncă. Ce faci măi
vagabondule? Nu mai vii
noaptea să mă trezeşti din somn?
continuase Ionel dialogul,

uitându-se la patruped.
Se aplecă, luându-i afectuos capul în amândouă

mâinele. Otto Doi îi mulţumi printr-un lătrat scurt.
-Ai pus-o nea pilotule. Dacă l-ai băgat în seamă

nu mai scapi  cu una, cu două. Ca râia se va ţine
de matale, îl avertiză Trişcă, un marinar solid
din Pisica.

-Zici? replică interogativ Ionel, deranjat de
comparaţie, conştient că se foloseşte de o expresie
uzitată des de piloţii din Sulina, expresie care
amesteca îndoiala cu ironia.

-Mie-n sută dom’ pilot, îl asigură pisicanul.
-Aşa să fie atunci. Hai Otto, hoinarule?

Mergem împreună la vizita medicală? Poate-ţi
găseşte doctorul tensiunea mare şi nu-ţi mai dă
aviz medical. Oricum n-o să ţi-l mai dea dacă-i
suflu la ureche că în loc să stai noaptea de pază,
umbli haihui după unul sau altul dintre noi.

-Poţi s-o mai spui odată, nea Corbane. Aseară
m-a condus până acasă dar l-a gonit tata când a
început să zgârie uşa de la intrare, completă
Marius Bujoreanu, zis Hamsiu, un băiat arătos
cu părul creţ, coleg şi prieten bun cu Nicu Corban,
încă de la grădiniţă.

Iniţial pilotul Corban se gândise să ajungă la
spital pe drumul cel mai scurt. Din strada Portului
ar fi luat-o la stânga, pe lângă ICEPRONAV
(Institutul de Proiectări şi Cercetări Navale), dând
în strada Dogăriei pe care ar fi parcurs-o până ce
la dreapta ar fi întâlnit Piaţa Moruzzi. Dar cum
nu-i plăceau drumurile prea scurte, se gândi că ar
fi bine să se deplaseze pe un drum mai ocolit,
prin păiejenişul labirintic din spatele blocului
Mureş, unde locuia pilotul Viorel Crăciun de care
îl lega o lungă prietenie. Era ocazia să mai străbată
străduţele acelea înguste şi prăfoase, unele
nepietruite şi necanalizate, înconjurate de
patrulaterul neregulat format din străzile Portului,
Ana Ipătescu, Alexandru Moruzzi şi Dogăriei,

patrulater tăiat în două cam asimetric, aproape în
totalitate, de mai larga stradă a Sindicatelor. De
aceea, ajuns pe strada Portului o luă imediat la
dreapta, pe lângă clădirea NAVLOMAR-ului,
suindu-se pe dig împreună cu maidanezul cu pedigri
de câine de vânătoare, zis Otto Doi, sau  mai simplu
Otto cum preferau tot mai mulţi să-l strige, după
decesul nobilului său tată. Dulăul ţopăia înaintea
lui, făcând giumbuşlucuri şi lătrând, neîncăpându-
şi în blană de bucurie şi vânturându-şi coada într-
un fel ciudat, ţinând-o pentru o clipă ridicată ca pe
un drapel, asemenea unei maimuţe. Nu dură mult
până ce maidanezii pripăşiţi pe la pontoane se
strânseră în gaşcă şi începură urmărirea, lătrând
furioşi. De îndată ce-i simţi, Otto Doi se opri,
întorcându-se şi arătându-şi colţii puternici. Făcu
asta de vreo trei ori fără să impresioneze lioata de
câini vagabonzi. A patra oară însă se repezi fără
teamă la haită, trecând ca o coasă printre ei şi
oprindu-se la cel mai mare, un căţelandru costeliv,
cu picioare lungi, ce părea a fi cel mai curajos. Se
repezi din laterală la el, punându-l jos cu labele din
faţă. Începu apoi să-l smotocească până ce tânărul
câine, neexperimentat în luptele de stradă, începu
să urle, cerând îndurare. Otto Doi, aflat deasupra,
în poziţie dominantă, îi mai arătă de câteva ori colţii,
ca să fie clar cine era mai tare, şi nu se mai împotrivi
atunci când câinele adolescent, înalt şi slab ca un
ogar, i se strecură de sub labe şi o luă la sănătoasa,
ţinând coada între picioare.  Până să intervină,
încăierarea se consumase. Se mulţumi doar să-l
certe, coborând de pe dig în apropierea pontonului
A.F.D.J, situat în aval de dana de apă. Trecu strada
Portului, luând-o pe lângă blocul Mureş şi intrând
în reţeaua străzilor din valea oraşului. De când intrase
în navigaţie, cu peste treizeci de ani în urmă, mai
hălăduise pe uliţele strâmte de aici, ce-i aminteau
de cele de pe Râpă, cartierul megieş lângă care se
mutase la sfârşitul verii lui 1957. Pe strada Ghecet,
la începutul anilor ’70, apucase să mai vadă zidul
năruit al fostei geamii  turceşti, zid care a fost ulterior
demolat, rămânând însă pe acel loc un mic bloc de
piatră, ascuţit ca un creion, care a stat neclintit câţiva
ani ca apoi să dispară. Se spunea că ar fi fost vârful
minaretului de altădată, dar fără semilună. Îl încânta
să urmărească cu atenţie fiecare casă, de la cele
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arătoase şi îngrijite, cu muşcate la ferestre şi cu grădini
apărate de garduri metalice, prevăzute cu ţepi metalici
deasupra, ca să descurajeze hoţii, până la cele de
paiantă, cu garduri povârnite din lemn negru, decolorat
de soare. Îi plăcea să-şi imagineze oamenii care locuiau
în ele, însăilând în minte poveşti despre viaţa lor. De
multe ori aceste străduţe, unele adevărate ganguri, se
înfundau pe neaşteptate, ca într-un labirint. Dar asta
nu-l descuraja să descopere o altă stradă necunoscută,
o altă casă pe care n-o mai văzuse, unde să descopere…
nici el nu ştia ce, poate acel ceva neaşteptat de misterios
şi fascinant după care, îşi amintea vag, umblau unii
eroi hoinari şi visători din noianul de cărţi citite mai
demult. Timpul însă din acea zi, pe care îl avea la
dispoziţie, nu-i mai permitea să se plimbe fără ţintă pe
străzi, mai ales însoţit de un maidanez corcit şi colţos,
cu o personalitate atât de puternică ca Otto Doi. Ca să
ajungă în mai larga stradă a Sindicatelor avea de ales
între cinci uliţe aproximativ paralele, acestea fiind
Griviţei, Ghecet, Crişana, Dimitrie Cantemir şi Sălişte.
Preferă ca din spatele blocului Mureş să o ia pe strada
Ghecet. Se uită pentru o clipă la Otto Doi care mergea
ţanţoş înaintea lui. Câinele simţi că e privit şi se opri
din mers, întorcând capul. Atunci văzu că din vârful
urechii drepte îi picura sânge. Scoase batista din buzunar
şi se aplecă, tamponându-i cu ea lobul urechii. Otto
Doi se supuse cuminte, mulţumindu-i printr-un
scheunat uşor. Probabil căţelandrul cel îndrăzneţ
apucase totuşi să-l capseze puţin, înainte de a fi doborât.

-Ce mă fac cu tine, câine neascultător? Trebuie oare
să te încaieri cu toate haimanalele pe care le întâlneşti?
Nu ţi-e teamă că într-o zi ai să-ţi găseşti naşul? îl certă
Ionel cu duioşie, mângâindu-i spinarea puternică cu
blană deasă ca a maică-sii, de culoarea castanei coapte.

Din strada Ghecet ajunse pe Sindicatelor chiar în
faţa bufetului Oltul, unde patron era pilotul Stoienică
Coman. O luă la stânga, spre oraşul de sus. Cârmi
apoi la dreapta, pe strada Vasile Lupu, mult mai strâmtă,
a treia care după Ghecet,  intersecta cu Sindicatelor.
La capătul ei, pe strada Alexandru Moruzzi, putea vedea
deja vechea clădire a spitalului C.F.R. Doi băieţi de
vreo 8-9 ani, în pantaloni scurţi şi maiou, ieşiră aproape
în fugă, dintr-o curte cu gard înalt. Câinele se repezi în
întâmpinarea lor, făcând salturi şi gudurându-se. Iubea
copiii, fără alegere Oriunde îi vedea, ţinea morţiş să le
declare dragostea necondiţionată, devenind peste
măsură de expansiv, sărind cu labele pe ei, de parcă ar
fi dorit să-i îmbrăţişeze.

-Nu vă speriaţi, copii! se grăbi să-i liniştească Ionel,
văzând că băieţii se opriseră temători.

-Vrea doar să-l mângâiaţi puţin.
Băieţii îşi plimbară mâinile cu rândul, pe ceafa

maidanezului. Stătea la mângâiat nemişcat, ca oamenii

la frizer. Era prietenos cu toţi oamenii, chiar dacă aceştia
îl mai certau. Copiii însă erau slăbiciunea lui. Unii
angajaţi de la firmă, care aveau prichindei acasă,
încercaseră să-l adopte şi să-l facă câine de casă. Dar
oricât de mult i-ar fi plăcut lui Otto Doi compania celor
mici, iubea mai mult libertatea. Fioros cu semenii lui
dar mare iubitor de oameni. Acesta era Otto Doi.

În toamnă, în degringolada care se instaurase la
companie după ce contractul de concesionare nu a mai
fost reînnoit, iar piloţii, cu excepţia lui Grişa Leskov,
îşi dăduseră demisia în bloc, majoritatea hotărând să-
şi facă firmă proprie iar restul să se angajaze la A.F.D.J.,
nimeni nu-şi mai făcu timp să se intereseze de soarta
bietului Otto Doi. Înnebunit de vânzoleala oamenilor
care dintr-odată rămaseră fără muncă, activitatea fiind
preluată temporar de A.F.D.J., dar cu un număr extrem
de redus de piloţi, maidanezul îşi pierduse definitiv
busola. Degeaba cerşea atenţie, oamenii nu mai aveau
timp de el. Umbla bezmetic zi şi noapte, alergând dintr-
o parte în alta, răzbunându-se pe câinii vagabonzi din
port, incapabil să se aşeze undeva. Într-o noapte, aflat
în parcarea din dreptul pontonului unde A.F.D.J.-ul îşi
ţine pilotinele şi pe unde trecuse mai devreme, văzu pe
celălalt trotuar al străzii Portului, din preajma noului
restaurant Oltul, o fiinţă cunoscută. Căţelandrul cu
picioare de ogar, căruia îi scărmănase zdravăn blana în
vară, stătea întins cât era de lung, uitându-se la el.
Parcă mai crescuse şi se mai împlinise puţin la trup.
Curios lucru, nu mai simţi nici un fel de furie când îl
văzu. Era prima oară când se bucura că vede un semen.
Poate că era timpul să se întoarcă în lumea seminţiei
lui. Scoase un lătrat de salut, mişcându-şi molatic coada.
Celălalt câine, de pe celălalt trotuar tresări, ridicându-
se în picioare, gata să fugă. Îl recunoscuse. Câinele
matur îşi repetă salutul lătrat, ca să nu mai fie nici o
îndoială. De data aceasta tânărul câine înţelese şi îi
răspunse cu hămăit vesel şi scurt. Otto Doi simţi cum
o bucurie imensă i se urcă în piept. Se îndreptă spre
stradă, cu ochi luminoşi şi umezi, bucurându-se de clipă.
În sfârşit, îşi găsise liniştea şi poate chiar un prieten
adevărat, cu patru picioare, ca şi el. Păşea agale pe
strada pustie la ora aceea târzie din noapte, privind
ţintă în ochii celui pe care-l umilise cândva. Din cauza
urechilor blegi şi înfundate nu auzi scrâşnetul făcut de
roţile bolidului care ieşise în viteză de pe strada Ana
Ipătescu şi se îndrepta  exact spre el. Nu auzi nici vorbele
răcnite ale omului din dreapta şoferului:

-Apasă mai tare pe acceleraţie, frate! Omoară javra,
mâncaţi-aş!

Restul a fost numai tăcere.

Sfârşit
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de inimă aerul/ săpa în palme labirinturi// te priveam din
spatele limbii înstrăinate/ mă certam de moarte cu orele
surde/ le ceream despăgubire pentru toţi îngerii/ ce mi-au
dezertat din simţire// sunt prea singură iubitule o gară
căpătuită/ unde întrebările deraiază frecvent/ le-am învăţat
pe de rost mersul/ şine înguste roţi dizolvate în creier/
toată viaţa te-am iubit obosind/ al cui a fost trenul printre
degete?”

Nepunând prea multe întrebări, Nuţa Crăciun salvează
lirismul, mergând „pe linia orizontului/ cu bocancii pe
umăr/ desculţă de griji”, detaşarea având puterea de a înălţa
împreună cu „alţi” copii singuratici „zmeie de hârtie/ din
visele unei nop ţi”. Visele, care pot fi şi „fracturi
deschise”…

Între poemele-zmeie şi poemele-fântână, Nuţa Crăciun
surprinde şi fantomele tablourilor de familie, înflorirea
oaselor duminica, cerul care îi stă zăvorât în inimă, fluturii
care urcă pe „scara de sânge”, mirosul de co şmar alăptat
la sân al morţii, cum „luna nu se mai umflă în pântecele
nopţii/ ca o fântână ce împlineşte dorinţe”, cum
„întunericul bate cuie într-un perete metafizic” şi „îşi agaţă
obosit aripile” şi lumina îşi ascute armele albe…

„Monologul” (şi din „zid fără nicio fereastră”) parcă
creşte în intensitate spre final, poemul „mâna mea oarbă”
desfăcând fructul Poeziei până la miezul setei de credinţă:
„eram doar o femeie cu pietre cusute-n pântec/ f ără să
cunosc forma copacului/ ce mi-a furat soarele// Tu mi-ai
trimis aripi/ să-mi ajung din urmă visele/ mi-ai răstignit
mereu cuvintele/ care minţeau//

adevărul a venit de sus/ pe un fir de lumină// mâna mea
oarbă/ a învăţat să construiască/ un Dumnezeu întreg” –
p.102.

Liniştea devine uşor stânjenită şi ea (când dispar cei
dragi), încuviinţând printr-o clătinare a capului că
întotdeauna, cuvintele oamenilor sunt mai mari decât u şa,
„rămânând mereu afară/ în pantofii lăsaţi la intrare”a
Poeziei care este dincolo de noi.

Paul Blaj scria în prefaţă de o anume resemnare (care
se întrupează în cuvânt, zic eu cu smerenie), de o liturghie
a orizonturilor deschise, „o încol ţire a noianurilor de
amintiri”, de o curăţenie sufletească ieşită din comun, încât
ai putea înveli în poeme „pâinea de vatră”… Subsemnatul
nu poate fi decât frăţeşte de acord cu el, rândurile de mai
sus nefiind decât o contribu ţie modestă la o geografie a
firescului liric, poezia fiind, în ultimă instanţă, doar un
fenomen al viului planetei noastre, fenomen al purific ării
ori al încercării cathartice…

Nu veţi zice nimic, cu siguranţă, dacă, închizând ochii,
veţi zări o corabie-zid având catarg de brad verde, e şuată
într-un deşert oarecare, poate castilian, cu o Dulcinee
poetă legată de acel catarg, dar poate ve ţi zâmbi aproape
fericiţi când veţi visa umbrele lui don Quijote şi Sancho
Panza, umbre daumierene, gata să salveze realitatea,
adevărata realitate, chiar şi din ghearele poeziei…

(urmare din  pag. 33)

unduirea florilor sub evantaie de rouă...” (Poezia
mea s-a născut...) Cu sensibilitate, se simt presărate
„lacrimi de curcubeu”, încununate-ntr-o „coroană de
cuvinte”. Din prea multă iubire, străluminată trezvie:
„am iubit ochiul nisipului răvăşit”, „am iubit paşii
topiţi în beţia ninsorii”, „am iubit nopţile săpate în
tălpile zmeilor”, „am iubit văpaia de stele ...”
(Autoportret)

Lacrima, plâns întru iluminare, pe-o „pleoapă de
rază de lună” (Nu ştii), se doreşte formă de solidaritate
sau de intercesiune faţă de fiinţa-fluture, sensibilă, pură,
ingenuă, plăpândă, vulnerabilă în faţa neprevăzutului.
Dar lacrima devine, deopotrivă, simbol peste „marea
limbii române”, îngemănare a trăirilor lăuntrice,
vizualizându-i pe Mihai Eminescu şi pe Grigore Vieru,
sub „maramă cernită”, în „legământul limbii de
soră...” (Printre lacrimi)

Fiinţei-fluture i se transferă fiorii intempestivi ai
naturii înseşi, conştientizând că suntem în permanentă
luptă cu imprevizibilul, cu valurile învolburărilor
cotidiene, asemenea vizualizării picturale imortalizate
magistral de pictorul Ivan Aďvazovski (1817-1900),
evocat atât de generos (ţi obiectiv), în poemul Cu gândul
la Aďvazovski. Un adevăr, de necontestat, reţinând că
fiinţa acestui spaţiu terestru e supusă ambivalenţelor:
„azi urc, mâine iert,/ cu gândul tot treier...” „răscoliri,
amăgiri.../ Şi rouă şi plouă...” (Azi urc, mâine iert)

Remarcăm plăsmuitorului de forme stilate, Eleonora
Stamate, un limbaj literar diversificat, înnobilat prin
utilizarea de construcţii sintactice şi stilistice, bazate
pe sonorităţi consonantice (vibraţie perpetuă de zbatere
existenţială): „vuiesc a tristeţe copacii solitari...” (Dor
de dor); preferinţa pentru anaforă („Şi mi-e vară în
livezi/ Şi mi-s flori de rozmarin/ Şi mi-s boabe de
mălin...”); laitmotiv („torţă vie”, „suflet călător”, visul,
timpul, „mai aproape de stele,/ mai aproape de clipa
ce doare!/ Mai aproape.../ Ce doare!”); versul-clepsidră
(Sunt, Într-o carte etc.); sinonimia stilistică („călător
hoinar”, „suflet călător”), antiteza de esen ţă
caracterologică („câtă vară este în mine/ câte fulgere
se ascund...”); interogaţia retorică şi exclamaţia
imperativă, subtila metaforă (cuvântul lumină, drumul
tăcerii, oglinda cu priviri sângerânde), comuniunea
temporal-ontologică de tip nichitian („Mai ninge-mă,
Doamne... ”); subtilitatea caracterologică („Ca să-mi
cunosc adâncurile/ trebuie să-mi aflu malurile/ doar
aşa, voi reuşi/ să număr stelele/ ce se ascund în
mine!”) sau nevoia de sinteză: „De câte ori vei avea
valul cu tine, nu-l irosi/ du-l cu tine, în suflet,
indiferent de marea în care/ nisipul vieţii te va nărui!”
(Din vis).

De ce plâng fluturii în fa minor - un volum de
referinţă în salba poeziei româneşti!

(urmare din  pag. 32)
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Foto 1

Aflat la cea de
a XVI-a edi ţie,
acest simpozion
internaţional este
considerat pe bună
dreptate cel mai
important, prin
modul cum este
organizat, valoarea
participanţilor şi
ţinuta lucrărilor
care sunt publicate
în fiecare an în
volum constituind

deja o colecţie de lucrări ştiinţifice de mare
valoare.

Organizarea acestui simpozion constituie o
activitate specifică culturală la care anul acesta şi-
au adus contribuţia mai multe instituţii culturale
precum:
- Ministerul Culturii din România şi Republica
Moldova
- Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
- Agenţia Naţională Arheologică Chişinău
- Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi -
Muzeul Unirii
- Oficialităţile locale din Iaşi

I. Sălile elegante de la Muzeul Unirii au
găzduit, ca de fiecare dată, şi diferite expoziţii care
au fost vernisate cu această ocazie:
- Oraşul Iaşi – memoria monumentelor (Sorin
Iftimi şi Aurica Ichim)
- Iaşii – spirit şi materie (Prof. Rodica Luca)
- Restauratori români: arhitectul Horia Teodoru
– 120 ani de la naştere
- Monumente din Republica Moldova şi destinul
lor.
- Monumente istorice din jude ţul Iaşi
fotografiate de Horia Teodoru

II. Lansarea unor volume cu încărcătură istorică
a constituit o preocupare permanentă la aceste
simpozioane, atât prin selec ţia volumelor cât şi
prin prezentarea efectuată în plen, cu toate detaliile
necesare pentru a fi receptate elementele de
noutate.

- Arheologia preventivă în Republica
Moldova, vol. I, Chişinău, 2014

- Palate din Bucureşti – Narcis Dorin Ion, Ed.
NOI Mediaprint, Bucureşti, 2014

- Louis Pierre Blanc, o planşetă elveţiană în

serviciul României – Oana Marinache, Cristian Gache, Ed.
Istoria Artei, Bucureşti, 2014

- Heraldica Palatului Sturdza de la Miclăuşeni –
Sorin Iftimi, Ed. Doxologia, Iaşi, 2014

- Arhitecţii români şi detenţia politică 1944-1964 –
Vlad Mitric-Ciupe, Ed. Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucureşti, 2013

- Jurnal de prinţesă – Nadeja Ştirbei, Ed. Istoria Artei,
Bucureşti, 2014

- Vila în stil neoromânesc – Ruxandra Nemţeanu, Ed.
Simetria, Bucureşti, 2014

- Monumentul XV – Lucrările celei de-a XV-a ediţii a
Simpozionului Naţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”,
Iaşi, Ed. Doxologia, Iaşi, 2014. Au fost publicate în acest
volum 32 comunicări susţinute la simpozionul din 2013

III.  Un moment
special a fost consacrat
omagierii personalităţii
complexe pe care o
reprezintă Mihai Dim.
Sturdza, la împlinirea
vârstei de 80 ani. Cu
acest prilej, mai multe
instituţii culturale
precum: Academia
Română, Universităţile
din Iaşi şi Galaţi, dar şi
Institutul Român de
Genealogie şi Heraldică
„Sever Zotta” au editat un
volum omagial. Volumul
este impresionant atât
prin numărul paginilor (peste o mie) dar mai ales prim
mesajele şi lucrările ştiinţifice grupate pe mai multe
capitole:
- Un aristocrat al istoriografiei române
- Sturdzeştii – Chipuri vechi în lumini noi
-Incursiuni genealogice şi biografice
- Florilegiu istoriografic
- Arborele genealogic

Dintre cei 46 autorii ai acestui impresionant volum
menţionăm pe: Gabriel Badea-Păun (Paris), Silviu Andrieş-
Tabac(Chişinău), acad. Dan Berindei (Bucureşti), Ionel
Cândea (Brăila), Ştefan S. Gorovei (Iaşi), Sergiu Iosipescu
(Bucureşti), Radu Negrescu-Suţu (Paris), Matei Cazacu
(Paris), Sandu Miclescu (Germania), acad. Andrei Pippidi
(Bucureşti), Petre Rosetti (Paris), Tudor-Radu Tiron
(Bucureşti), prof. Petronel Zahariuc (Iaşi) etc.

Sărbătoritul Mihai Dim. Sturdza a ţinut să-şi lanseze
în cadrul acestui prestigios simpozion, vol. III din
Enciclopedia istorică, genealogică şi biografică pe care a

Iaşi, 9 - 12 octombrie 2014
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Foto 2

intitulat-o: Familii boiereşti din Moldova şi Ţara
Românească. Acest impresionant volum este consacrat
în exclusivitate Familiei Cantacuzino.

Coordonator şi coautor, Mihai Dim. Sturdza a reuşit
să reîntregească imaginea acestei familii apelând la
istorici de prestigiu decedaţi şi în viaţă precum: Cezar
Bolliac (1813-1881);
George M. Cantacuzino
(1899-1960); Dan
Cernovodeanu (1921-
1999); Ioan C. Filitti (1879-
1945); Ştrefan D. Greceanu
(1825-1908); G. Ionnescu-
Gion (1857-1904);
Alexandru Lapedatu (1876-
1950); Alexandru Odobescu
(1834-1895); Andrei Oţetea
(1894-1977); Nicolae Iorga
(1871-1940); Generalul
Radu Rosetti (1877-1949);
Alexandru Tzigara-Samurcaş (1872-1952); A. D. Xenopol
(1847-1920); Sever Zotta (1877-1943) etc.

Dintre istoricii în viaţă care au fost selectaţi pentru
acest volum menţionăm: Gabriel Badea-Păun (Paris); Ion
Caproşu (Iaşi); Matei Cazacu (Paris); Ştefan S.Gorovei
(Iaşi); Narcis Dorin Ion (Bran); Adrian Majuru (Bucureşti);
Constantin Rezachevici (Bucureşti); Tudor Radu Tiron
(Bucureşti); Mihai Răzvan Ungureanu (Bucureşti) etc.

IV. Lucrările simpozionului au fost grupate pe patru
tematici, dintre care semnalăm următoarele lucrări din
totalul de 86 comunicări:

A. Moştenirea brâncovenească - ieri şi astăzi
- Tereza Sinigalia – Semnificaţii ale imaginilor votive

din ansamblul brâncovenesc de la mănăstirea Hurez.
- Mihaela Lazăr – Un monument, un arhitect, o

restaurare. Palatul Potlogi - 1954-1956
- Carmen Tănăsoiu – Argintăria brâncovenească -

colecţii muzeale şi mănăstireşti.
- Oana Marinache – Moştenirea brâncovenească în

posesia familiilor Bibescu-Ştirbei
B. Arhitectul Horia Teodoru - 120 de ani de la

naştere
- Iosef Kovacs – Arhitectul Horia Teodoru –

Cercetarea de arhitectură, baza deciziilor de intervenţie
în restaurarea monumentelor istorice

- Narcis Dorin Ion – Demersurile arhitectului Horia
Teodoru pentru salvarea patrimoniului arhitectural
rezidenţial din România (1945-1950)

- Anca Filip – Activitatea arhitectului Horia Teodoru
reflectată în documente din arhiva Institutului Na ţional
al patrimoniului

C. Viaţa monumentelor - istorie, arhitectură,
arheologie

- Vlad Vornic – Patrimoniul arheologic al Republicii
Moldova: realităţi, probleme, perspective

- Sergiu Ciocanu – Bisericile medievale din Soroca
(sec. XVI - XIX)

- Maria Şlapac – Cetatea bastionară de la Roman
- Sorin Iftimi – Casa vornicului Vasile Alecsandri

din Iaşi.
- Adrian Stan – Conacul Văcărescu-Callimachi din

Măneşti (Prahova)
- Ilie Luceac – Două

biserici româneşti din
Cernăuţi - trecut şi prezent

- Larisa Ciobanu, Ion
Ceban – Conacul Manuc Bei
din Hânceşti în lumina
cercetărilor arheologice
preventive

- Ion Ceban, Ion Ursu –
Date privind cercetările
arheologice preventive la
Conacul Pommer (com.
Ţaul, raionul Donduşeni)

- Ştefania Dinu – Un monument românesc din
Bulgaria: palatul Reginei Maria de la Balcic

- Laurenţiu Chiriac – Palatul Mavrocordat din Vaslui
- istorie şi evoluţie arhitecturală

- Elena Vântu-Tărâţeanu – Casa lui Aron Pumnul din
Cernăuţi - patrimoniu naţional românesc din Ucraina

- Cristian Căldăraru – Două monumente de for public
din Galaţi: Monumentul eroilor de la Costangalia
(1863) şi Monumentul eroilor gălăţeni (1918)

- Liliana Condraticova – Destinul structurilor de
feronerie artistică din centrele istorice ale oraşelor
Republicii Moldova

- Radu Moţoc – Colonia Fabricii de zahăr din Roman
la 115 ani

D. Tehnici şi tehnologii de restaurare a monumentelor
- Alexandru Istrate – Note despre restaurările de la

Trei Ierarhi şi Sf. Nicolae Domnesc
- Gheorghe Niculescu – Etape ale picturii la

Mănăstirea Golia din Iaşi
- Carmen-Cecilia Solomonea – Restaurarea picturilor

murale ale bisericii mănăstirii Dragomirna. Premiu
Eurooa Nostra 2014.

- Carmen Marian – Piese vestimentare arheologice
descoperite la mănăstirea Neamţ

- Vasile Dascălu – Consolidarea şi restaurarea la
Biserica Sf. Sava din Iaşi

- Doru Gheaţă – Soluţii moderne pentru consolidarea
zidurilor Cetăţii de Scaun a Sucevei

Simpozionul a continuat conform unei frumoase
tradiţii, printr-o vizită de documentare la monumente
brâncoveneşti din Transilvania şi Ţara Românească.

Organizarea acestui simpozion a beneficiat de o echip ă
cu multă experienţă din care menţionăm pe: Aurica Ichim
(sufletul acestei echipe); Sorin Iftimi; Mircea Ciubotaru
şi Lucian-Valeriu Lefter.
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Dreptul de autor face parte dintr-o no ţiune care
cuprinde proprietatea industrială, artistică şi literară aşa
cum a fost ea tratată în Franţa după anul 1790.

Se înţelege prin valoare capacitatea pe care o posedă
un obiect în compara ţie cu altul atunci când se pune
problema utilităţii lui sau satisfacerea gustului artistic.
De aici derivă proprietatea celui care a creat acest obiect
sau valoare artistică, care trebuie protejată prin lege.
Această concepţie se referă la toate invenţiile industriale,
compoziţii muzicale, piese de teatru, desenul în sensul
cel mai larg şi lucrări scrise de toate genurile. Toate aceste
valori capitale sunt proprietatea celui care le-a creat şi
poartă pe ele o semnătură distinctă sau o marcă
de fabricaţie.

Prima ţară care a reglementat acest subiect este Franţa,
care a emis o lege în februarie 1776 amintind şi de alte
legi mai generale emise de Henri III în 1581 şi 1597.

Legea din 19 ianuarie 1791 reglementează statutul de
proprietate a pieselor de teatru şi muzicale cu drept de
moştenire timp de cinci ani după decesul autorului, după
care devine proprietate publică. Comediile vulgare nu
beneficiază de acest privilegiu, spre deosebire de cele
scrise de Corneille, Racine, Moliere, Crébillon etc. care
sunt considerate capodopere. Exista o prevedere în legea
din septembrie 1793-art.3 - prin care „Poli ţia
spectacolelor continua să aparţină municipalităţii.
Organizatorii spectacolelor sunt obliga ţi să ţină un
registru în care sunt menţionate toate piesele de teatru pe
care le vizează ofiţerul de poliţie pentru a se evidenţia
numărul reprezentaţiilor din fiecare piesă”1. Cu alte
cuvinte, exista un control al moralităţii spectacolelor dar
şi o evidenţă a numărului acestor spectacole pentru care
autorul primea o anumită cotă din încasări.

Dreptul de autor a preocupat în mod special legea din
19 iulie 1793, care prevede înc ă din primul articol:
„Autorii lucrărilor scrise, compozitorii muzicali, pictorii
şi desenatorii de tablouri au dreptul să vândă lucrările lor
şi să cedeze proprietatea total sau parţial. Moştenirea sau
concesiunea beneficiază de aceleaşi drepturi timp de zece
ani după moartea autorului. Copiile ilegale contrafăcute
(se referă la cărţi) vor fi confiscate şi autorii vor fi obligaţi
să plătească autorilor veritabili o sumă echivalentă cu
preţul a trei mii de exemplare din edi ţia originală”2.

Articolul 6 din această lege din 1793 prevedea
obligativitatea autorilor de opere literare sau gravuri s ă
depună două exemplare la Biblioteca Naţională sau la
Cabinetul de stampe din Franţa, de unde vor primi o
chitanţă semnată, pentru a constitui o probă în justiţie
atunci când sunt reclamate copiile contrafăcute.

Abordarea acestui subiect în perioada lui Napoleon I
aduce unele modificări prin legea din 5 februarie 1810,
art. 39, prin extinderea proprietăţii garantate copiilor după
decesul autorului la 20 de ani3.

Manuscrisele din arhivele ministerului de externe şi
din bibliotecile imperiale franceze sunt considerate
printr-un decret emis în 20 feb. 1809, proprietate
de Stat şi nu pot fi imprimate şi publicate fără
autorizaţie specială4.

Constituţia franceză din 1848 avea să întărească
noţiunea de proprietate intelectuală şi nu numai. Articolul
2 din această lege fundamentală avea să prevadă: „Toate
proprietăţile sunt inviolabile”.

Pentru generalizarea acestor reglementări privind
proprietatea artistică şi literară s-a semnat o Convenţie
la Berna în data de 9 septembrie 1896 de către Franţa,
Germania, Belgia, Spania, Anglia, Italia, Elve ţia, India,
Haiti, Liberia şi Tunisia. Sunt definite elementele care
sunt incluse în noţiunea de opere literare şi artistice
precum: cărţi, broşuri, lucrări dramatice sau muzicale,
compoziţii muzicale instrumentale sau cântate, gravuri,
picturi, sculpturi, litografii, ilustra ţii, hărţi geografice,
planuri topografice şi arhitecturale; toate lucrările din
domeniul literar, ştiinţific sau artistic, care pot fi publicate
prin orice mijloc de reproducere. Pentru volumele
publicate la intervale precum enciclopediile, fiecare
volum este considerat o lucrare separată. Articolul şase
din Convenţie defineşte traducerile legale ca lucrări
originale şi sunt protejate ca atare5.

Cele 21 de articole incluse în această Convenţie cu
siguranţă a reglementat cu efecte pozitive proprietatea
artistică şi literară în anul 1886.

Conferinţa a stabilit ca limba oficială, care va fi vorbită
în Biroul internaţional şi va gestiona aceste reglementări,
va fi franceza. Bugetul acestui Birou interna ţional va fi de
maxim 60.000 fr., care va fi sus ţinut de fiecare ţară după
un clasament cu şase nivele de evaluate departajate
printr-un număr de unităţi: Clasa I - 25 unităţi, Clasa II -
20 unităţi, Clasa III - 15 unităţi, Clasa IV - 10 unităţi, Clasa
V - 5 unităţi, Clasa VI - 3 unităţi.

S-a stabilit ca aceste conferinţe să se desfăşoare din
patru în patru ani, urmând ca următoarea întâlnire să fie la
Paris. Dar pentru că nu toate statele participante la această
Convenţie aveau aceiaşi putere economică şi financiară
s-a stabilit încadrarea fiecărui stat într-o anumită clasă
căreia îi corespunde anumite unităţi valorice proporţionale
cu contribuţia ei financiară. Astfel Germania, Franţa,
Anglia şi Italia au fost incluse la prima clasă cu cea mai
mare contribuţie corespunzătoare celor 25 de puncte. Din
clasa a doua a făcut parte Spania. Belgia şi Elveţia au fost
incluse în clasa a treia în timp ce Haiti şi Tunisia au primit
clasa a cincia, respectiv clasa a şasea6.

Aşa s-a reglementat această problemă prin înfiinţarea
Uniunii interna ţionale pentru protec ţia lucrărilor
literare şi artistice, care a deschis o perspectivă legală şi
internaţională a problemei dreptului de autor.

(va urma)

Note:
1 Cloude Couhin, La propriété industrielle artistique et

littéraire, Tome premier, Paris, Ed. L. Larose, 1894. pag. 147
2 Ibidem, pag 386
3 Ibidem, pag. 177.
4 Ibidem, pag. 184
5 Ibidem, pag. 551
6 Ibidem, pag. 561 şi 563
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POENARU, Carmen - pictor, artist decorator.
S-a născut la 30 martie 1964, în comuna Barcea,
judeţul Galaţi. A absolvit Institutul de Arte Plastice
„Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, sec ţia design
vestimentar textile, clasa profesorilor Valeriu
Vasilescu şi Doina Czoto Hordovan (1989). Este
membră a U.A.P.R. (1992), a Asociaţiei Europene
a Artiştilor (2008), a Clubului UNESCO, Piraeus,
Atena, Grecia (2008) şi a Asociaţiei Femeilor
Creatoare în Arta Plastică din România (2012).
Participă la expoziţiile colective ale Filialei Bacău
a U.A.P., în cadrul căreia activează, precum şi la alte
manifestări de profil. Expoziţii personale: Centrul
Internaţional de Cultură „George Apostu”, Bacău
(1994); Galeria U.A.P. Sala Mare, Cluj-Napoca
(1995); Galeriile Filart, Bacău (1995, 1998, 2000,
2004); Sala Centrului Interna ţional Sanskriti
Kendra, New Delhi, India (1996, 1998); Galeria
Baren Haggennschwil, Elveţia (1997); „Art Indus”,
New Delhi, India (1998, 2005); Lalit Kala Akademy,
New delhi (2001); Galeria „Top Art”, Piatra Neam ţ
(2003); Galeria „Velea”, Bacău (2003); Glaria Cafe
Sjesta Gallery”, Berna, Elveţia (2004); „Art Batik”,
Galeria Alfa, Bacău (2007); „Clowns”, Galeriile
„Frunzetti”, Bacău (2008, 2010); „Dialog”, Galeria
„Gold Art”, Bucureşti (2010); „Pictura care te
îmbracă” (pictură, vestimentaţie, bijuterii), Galeriile
„Frunzetti”, Bacău (2011); „Myster du noir”, design
vestimentar, Galeria Frunzetti, Bacău (2012);
„Delta finit-infinit”, Galeria Nouă, Bacău, 2013;
„Donaţia Carmen Poenaru”, Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu”, Galeria Alfa, Bacău (2014).
Participări la expoziţii de grup: 1989, Galeria
Ateneu, Bacău; Galeria Alfa, Bacău; 1990, Atelier
35, Bacău; 1991-1992, Galeria Alfa, Bacău; 1992-
1993, Galeria Teatrului Naţional Bucureşti, et. 3/
4; Galeria Căminul Artei, Bucureşti; Centrul
Internaţional de Cultură George Apostu, Bacău;
Galeria de Artă Piatra Neamţ; 1993, Saloanele de
Artă, Bacău; 1991, 1992, 1994, 1997, Saloanele
Moldovei, Bacău-Chişinău; 2007, Salonul de
primăvară, Bacău; „Icoane pe lemn”, Ambasada
României în Grecia etc. Participări internaţionale:
Weissbaden, Germania (1993); Weilerstadt,
Germania (1995); Galeriile Ripustus Hameenlina,
Finlanda (1996, 2000); Muzeul de Artă Tabor, Cehia
(1996);  Galeriile Baren Haggennschwil, Elve ţia
(1997); Centrul Cultural Român, Vene ţia, Italia
(2001); „Art Consult”, New Delhi, India (2000,

2001); Academia Română, Roma, Italia (2002); Expoziţia
Grupului UNESCO, Atena, Grecia (2007, 2008), Nokia
Museum, Finlanda (2003) etc. Participări la Tabere de
creaţie: Tescani, Bacău (1995-1996, 1998, 2000); Cornu,
Prahova (1994); Nicula, Cluj-Napoca (1994); Slănic
Moldova (1999); Suceviţa (2002); Cinişlia, Republica
Moldova (2004); Tescani-Bacău (1993-1995, 1996,
1998); Slănic Moldova (2000); Chwnnaim India (2002);
Suceviţa (2002, 2004); Cişmilia, Republica Moldova
(2005); Eforie Sud (2012, 2014); Măgura Buzăului
(2013); Ocnele Mari-Vâlcea (2014). Distinc ţii: Premiul
I la Concursul naţional de artă plastică pentru tineret, Cluj-
Napoca (1982); Marele Premiu pentru crea ţie
vestimentară „Toamna băcăuană” (1990); Premiul pentru
creaţie vestimentară „Design 2000”, Sala Dalles, Bucureşti
(1990); Premiul U.A.P. la Saloanele Moldovei, Chişinău
(1994); Bursă UNESCO de trei luni în India (1996);
Premiul U.A.P.R. (2001); Premiul Ministerului Culturii
din Republica Moldova la Saloanele Moldovei, Chi şinău
(2003); Premiul „Mihai Grecu” acordat de U.A.P. din
Republica Moldova, Saloanele Moldovei, Edi ţia XIX,
2009, Chişinău (2009). Lucrări ale sale se află în colecţii
de stat şi particulare din România, Anglia, Australia, Cehia,
Elveţia, Finlanda, Germania, Grecia, India, Norvegia,
Olanda, Republica Moldova, Spania, Suedia, S.U.A.
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Carmen Poenaru s-a împărţit cu generozitate de-a lungul
anilor între pictură, grafică, icoane pe sticlă şi creaţia
vestimentară. A pendulat întotdeauna între figurativ şi arta
abstractă. Opera sa, de o mare varietate, este constituită în
jurul unor cicluri: „Spaţiu”, „Lumină”, „Universul copilăriei,
„Oglinda magică”, „Ritmuri”, „Grădini interioare”, „Eros”,
„Capricii”, „Rupestre”, „Simboluri”, „Vibra ţii”, „Colaj” ş.a.
Tablourile sale conţin secvenţe ale universului mirific al
copilăriei, nuduri feminine, reprezentări decorative cu
motive florale, avimorfe şi antropomorfe, plăsmuiri în cheie
abstractă, proiecţii cu ecouri suprarealiste. Uneori artista
apelează la geometrizări şi stilizări inspirate din scoarţele
populare româneşti, alteori imaginile sunt rezultatul unei
fantezii debordante, pictate într-o coloristică explozivă,
şocantă, produs al temperamentului său impetuos, energic,
neliniştit, în continuă căutare de ceva nou. Carmen Poenaru
a imortalizat în acelaşi timp privelişti ale peisajului unic
din Insula Myconos din Grecia (expozi ţia „Myconos, mirajul
luminii”), al Deltei Dunării (expoziţia „Delta, finit-infinit”)
sau aspecte ale Veneţiei, oraş despre care pictoriţa spunea
că „este imposibil să nu fii contaminat de farmecul, ineditul,
opulenţa acestuia, unde totul e un spectacol şi o sărbătoare
permanentă şi unde pictezi chiar dacă nu eşti pictor”.
Referindu-se la creaţia artistei, maestrul Ilie Boca scria în
1994: „Culori luminoase, galbenuri, roşuri reci, mângâiate şi biciuite totodată, strunite cu ştiinţă şi trăite, compun
neaşteptate spectacole. Materia colorată o utilizează cu plăcere, fără idei preconcepute, căutând expresivitatea. Darurile
naturale, combinate cu nemul ţumirea creatoare şi puterea de muncă a artistei, ne dau garanţia drumului ascendent,
garanţia succesului”. În lucrările de pictură şi grafică realizate pe batic din mătase naturală din India, Carmen Poenaru
se mişcă între figurativ şi abstract. Motivele sunt dintre cele mai diverse, explorate în serii precum: „Zbor”,
„Metamorfoze”, „Grădini”, „Femei pe terase greceşti”, „Pictură abstractă”. Culorile sunt exuberante, linia desenului
are fluiditate, artista îşi păstrează spontaneitatea şi siguranţa în configurarea elementelor ce alcătuiesc arhitectura
compoziţiilor decorative. Unele din aceste baticuri pot fi folosite de femei în diferite ocazii şi sub diferite forme, pot
fi chiar prelucrate, având dimensiunile cuprinse între 2 x 1,20 m, altele pot fi utilizate pentru decora ţii interioare,
conferind spaţiului nobleţea şi căldura artei. În iconografia religioasă, pictoriţa dovedeşte că este  o foarte bună
continuatoare a celor mai bune tradi ţii ale artei bizantine şi a iconarilor români care au dat strălucire acestui gen.

Bibl.: Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoi ţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. I,
Editura Arc 2000, Bucureşti, 1996; Năstasă Forţu, Orizonturi artistice contemporane , Editura PanEurope, Iaşi, 2006;
Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010 , Editura Art XXI, Iaşi, 2011.

Măgura, pastel

Biserica Sf. Sofia, Instanbul

Arlechin
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 „Mask 2014”
Organizată ca itinerantă, expoziţia bucureşteanului

Florin Stoiciu „Mask 2014”, după popasuri la Tulcea
şi Brăila, a ajuns în aceste zile de început de octombrie
la Galaţi. De aici va pleca la Constanţa şi în alte oraşe
din ţară. Autorul ei (n. 24 iulie 1965, comuna
Mănăstirea, judeţul Călăraşi), cunoscut mai ales în
postura lui de redutabil gravor, este conf. univ. dr. la
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Secţia
Grafică, membru al U.A.P.R. din 1993. De la absolvirea
aceleiaşi universităţi la care acum lucrează, clasa
profesorului Mircia Dumitrescu (1992), şi-a organizat
17 expoziţii personale la Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara, Basel (Elveţia), Viena (Austria), Berlin
(Germania), a participat la numeroase manifestări cu
caracter naţional şi internaţional, a fost onorat cu
importante premii pentru lucrările sale (Premiul pentru
cea mai bună grafică de carte, Cluj-Napoca, 1992;
Premiul Tineretului acordat de U.A.P.R., 1996; Premiul
I la Concursul Naţional de Litografie „Constantin
Găvenea”, Tulcea, 1996; Premiul III la Bienala
Intercontinentală de Grafică Mică „Inter-Art”, Aiud,
2010; Premiul pentru grafică la Bienala „Ion
Andreescu”, Buzău, 2010 etc.). Florin Stoiciu este şi
autorul unor volume de specialitate: „Materialitatea în
gravură” (Editura UNARTE, Bucureşti, 2006),
„Materialitatea în gravură - tehnici şi maniere” (Editura
„Polirom”, Iaşi, 2010); „Aquatinta pe tablă de oţel - o
lucrare, o expoziţie” (Editura UNARTE, Bucureşti,
2011). Lucrări ale sale se găsesc în colecţii de stat şi
particulare din România, Belgia, Marea Britanie,
Japonia, Elveţia, Franţa, Austria.

Tema expoziţiei „Mask 2014”, care însumează
tablouri realizate în tehnica acrilic pe pânză, o constituie
nudul feminin, o temă foarte veche a artei, dar şi extrem
de dificilă. N. N. Tonitza considera nudul drept „cea
mai subtilă înfrăţire între lumină şi culoare” şi tot el
susţinea că „buna cuviinţă şi conştiinciozitatea
profesională nicăieri nu sunt mai intens puse la
încercare ca în studiul nudului”. Florin Stoiciu glosează
cu acribie pe acest motiv în toate cele 45 de lucrări
prezente pe simeze, lăsând să se vadă viziunea sa
profund modernă, cu ecouri din sintaxa expresionistă,
fervoarea cu care se apleacă asupra feminităţii şi
intimităţii femeii, stăpânirea cu un înalt profesionalism
a mijloacelor de exprimare plastică. Imaginile
configurate de artist sunt dintre cele mai diferite. Femeia

este redată când în integralitatea trupului său, când
numai fragmentar, când în ipostaze statice, când în
mişcare, când chipul său este limpede conturat, când
este estompat sau de-a dreptul ignorat. Adesea o vedem
dezbrăcându-se, lăsând să i se vadă sutienul sau este
pictată în racursi şi îşi acoperă cu mâna organul sexual
într-un gest de pudicitate. Alteori este văzută din spate
şi din profil, aşezată pe o canapea sau cufundată într-
un fotoliu, având capul acoperit sau ţinând în mână un
fruct, cu braţele împreunate deasupra sânilor, ghemuită,
conversând cu o altă persoană. Dar din câte unghiuri şi
în câte poziţii n-o prezintă pictorul, mereu preocupat
de a nu fi monoton, de a oferi privitorului imagini care
să-l reţină la un dialog cu făpturile sale feminine. Atunci
când el insistă pe claritatea chipului, putem să descifrăm
în expresia feţei şi a ochilor stările prin care trec
personajele, emoţiile, sentimentele trăite, putem să
pătrundem în psihologia acestora. În astfel de situa ţii,
femeile din pânzele lui Florin Stoiciu sunt surprinse în
atitudini de extaz şi de meditaţie, de visare, cufundate
în gânduri sau temătoare, suferinde, indispuse, dând
impresia că se relaxează sau par că s-au abandonat
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realităţii din jur. Pictorul nu urmăreşte senzualitatea,
nici frumuseţea anatomică a corpului feminin, dar nici
nu exaltă sexualitatea sau vulgaritatea. Nudurile sale
au forme pline, sâni opulenţi, o carnaţie care exprimă
concreteţea materiei, uneori sunt dezvăluite chiar zonele
adipoase ale şoldurilor şi abdomenului. Modelele sunt
femei ajunse la maturitate, care nu provoacă, nu
ispitesc, dar care au o anumită frumuseţe morală,
gesturi fireşti, ceea ce le conferă o superioritate specială
şi atrag simpatia privitorilor. Desigur, sunt în expozi ţie
şi câteva nuduri reprezentând femei mai tinere, care
dezvăluie ale calităţi fizice. De cele mai multe ori
personajele sunt proiectate pe un fundal decorativ de
forma unei plase cu ochiuri pătrate, ceea ce creează
un sentiment al recluziunii, al izolării personajelor într-
un mediu închis. În mod frecvent, în patrulaterul
suportului îşi face apariţia o mască bărbătească ce pare
a stânjeni făptura feminină. Este ca şi când ar pătrunde
un ins nedorit într-un spaţiu intim. Există în pânzele
artistului o anumită notă dramatică, dată de
preponderenţa griurilor şi culorilor închise, de modul
de gândire şi construcţie a compoziţiei.

Fin observator al femeii-nud, Florin Stoiciu a abordat
acest gen al picturii într-o interpretare proprie, lăsând
să-i admirăm şi aici calităţile sale de excelent desenator,
precizia liniei, spontaneitatea, echilibrul compozi ţional,
armonia, proporţiile, atribute remarcate în lucrările de
gravură, dar şi pe cele de colorist, care utilizează o
gamă cromatică de mare sobrietate, la fel ca şi
personajele din tablourile sale. Expoziţia „Mask 2014”
invită iubitorii de frumos la un dialog incitant, benefic,
despre prezenţa nudului în arta contemporană şi a
posibilităţilor artiştilor de a găsi soluţii noi de perpetuare
a unui gen care a fost iubit, preţuit şi căutat în toate
epocile.

Mask 046

Mask 03
Mask 05

Mask 014
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DOCUMENTE INEDITE (VI)

Câteva documente care se
păstrează la Serviciul
Judeţean al Arhivelor
Naţionale din Gala ţi,
descoperite în timpul
documentării, după publicarea
celei de-a cincea părţi a
acestui serial, ne determină să
ne întoarcem la anii
1922-1923, frângând un pic

cursul cronologic de până acum al prezentării
istoriei caselor prodromite aflate în ora şul
moldovenesc de pe Dunăre. Este perioada când la
conducerea Schitului românesc Prodromul de la
Sfântul Munte Athos se afla ca egumen ieşeanul
Hrisostom Apostolache.

Dintr-o scrisoare trimisă de Tribunalul din
Galaţi, în iunie 1923 chiriaşului I. Constantinides,
care ocupa imobilul din str. Pantelimon nr. 7,
proprietatea Prodromului, referitor la procedura
de evacuare pentru neplata chiriei, reiese c ă
„Mănăstirea Prodromul de la Muntele Athos nu
are alt procurator autorizat să administreze…
proprietăţile din Galaţi, str. Codreanu nr. 27 şi
29, precum şi cele din str. Pantelimon nr. 5, 7 şi
9, decât pe ieromonahul Simion Ciumandra“ 1.
Acest ieromonah, egumen al Schitului „Icoana“ din
Bucureşti, era recunoscut de către mitropolitul
primat al Bisericii Ortodoxe Române, Miron
Cristea, conform unei scrisori din 12 ianuarie
19232. O astfel de decizie survenea în urma
tulburărilor provocate de fostul stare ţ al
Prodromului, pentru care Sfântul Sinod a fost
nevoit să ia măsuri severe. Este vorba de
ieroschimonahul Anichit Dumitrescu, originar din
Tutova – Bârlad. Într-o adresă trimisă la 15 ianuarie
1923 protosinghelului Simeon Ciumandra,
conducător al Schitului „Icoana“ din Bucureşti, se
arăta: „Sfântul Sinod, în şedina sa din 23
noiembrie/6 decembrie 1922, a constatat c ă
numitul Anichit nu mai poate fi considerat ca
stareţ legal al Schitului Prodromul, iar în urma
purtărei sale necanonice a devenit nevrednic a
mai fi suferit în rândurile cinului monahal.
Astfel, n-are nici un drept a dispune nicio
chestiune ce priveşte vreo parte din averea
Prodromului de pe teritoriul României.

Totodată Sfântul Sinod a emis (delegat, n. ns.)
din sânul său pe Prea Sfinţia Sa, episcopul

Visarion Puiu al Argeşului, ca însoţit de un delegat al
onor(atului) Minister de Culte să iasă la faţa locului în
Athos şi, făcând cercetare asupra situa ţiunei de acolo,
să propuie soluţii pentru restabilirea ordinei; iar până
atunci a luat măsuri să se sisteze imediat orice ajutor
de la statul român şi orice dispoziţie în averea de pe
teritoriul Regatului român adunată din mijloacele
Regatului“3.

Peste o săptămână (13 decembrie 1922) mitropolitul
primat Miron Cristea comunica episcopului Visarion
hotărârea sinodală, scriindu-i, între altele că starea
scandaloasă de la Prodromul „este pentru înalta
cârmuire bisericească din regat cu atât mai neplăcută
cu cât neorânduielile şi certurile din schitul românesc
sunt apte nu numai a păgubi interesele duhovniceşti şi
materiale ale schitului, ci a compromite vaza şi reputaţia
românilor peste tot în faţa celorlalte naţiuni de aceeaşi
credinţă cu noi“ şi-i comunica oficial episcopului
Argeşului că Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale Române
l-a delegat să meargă la faţa locului, însoţit de un delegat
al Ministerului Cultelor, „pe de o parte voind a cunoaşte
adevărata stare a lucrurilor, iar pe de altă parte, în
scopul de a sfătui pe cuvioşii monahi din întreg soborul
Schitului Prodromu să contribuie la restabilirea ordinei,
a disciplinei monahale şi a legalităţii“4. Nu ştim din ce
motive episcopul Visarion Puiu n-a dat curs unei astfel de
hotărâri5.

Ieromonahul Hrisostom Apostolache î şi exercita
drepturile de egumen al Prodromului, apărând proprietăţile
din ţară ale schitului atonit. Astfel, prin procura din 5
februarie 1922, împuternicea pe Grigore S. Agarici, din
Galaţi, str. Războieni nr. 30, să-l reprezinte „înaintea
oricărei instanţe judecătoreşti ori administrative“, având
dreptul de a apăra toate interesele schitului de la Athos 6.
La rândul său, ieromonahul Simeon Ciumandra dădea
puteri depline aceluiaşi G. S. Agarici să administreze
imobilele ce are mănăstirea noastră în oraşul Galaţi, str.
Codreanu nr. 27 şi 29, precum şi cele din str. Pantelimon
nr. 5, 7 şi 9“7.

Prin această măsură, împuternicirea dată
„ieromonahului Visarion de la Episcopia din Gala ţi a
încetat cu totul“, după cum se specifica într-o notificare
din iunie 19228. Aşadar, arhimandritul Visarion Nicolau,
slujitor la Catedrala Episcopală din Galaţi, despre care în
partea a III-a a serialului nostru dedicat acareturilor din
Galaţi ale Prodromului, arătam că fusese împuternicit în
anul 1926 să reprezinte interesele schitului românesc de
la Athos9, a mai avut anterior anului 1922 o procur ă
similară. În aceiaşi notificare amintită mai înainte se mai
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arăta că în anul 1922 nu se mai pot face contracte de
închiriere decât „pentru un termen de un an, deoarece de
la 23 aprilie 1923 Mănăstirea Prodromul va construi
clădiri noi“10. Nu avem cunoştină că un astfel de proiect,
referitor la construirea de noi case de către Schitul
Prodromul în Galaţi, să fi devenit realitate.

Pentru a înlătura speculaţiile în cadrul litigiilor legate
de posesiunile din ţară ale Prodromului care se făceau de
către unii avocaţi, invocându-se absena unei precizări
legate de statutul juridic al schitului românesc de la
Muntele Athos, se iau măsurile cuvenite. În acest sens,
potrivit Certificatului nr. 3883 din 3 octombrie 1922,
eliberat de Mitropolia Ungrovlahiei şi care s-a trimis
eparhiilor din ţară unde Prodromul avea terenuri sau case,
Schitul Prodromul „este biserică naţională în afara
graniţelor statului politic român. Numitul schit se află în
legătură canonică cu Sf. Mitropolie a Ungrovlahiei, iar de
la stat primeşte o subvenţie anuală de 12.000 lei“11.
Ministerul Cultelor şi Artelor certifica, la rându-i, la 31
august 1922, că „Schitul chinovial românesc Prodromul
din Sf. Munte Athos, peninsula Chalcidică, este o
comunitate religioasă românească, recunoscută de stat ca
persoană morală şi juridică şi se află sub controlul
organelor religioase şi politice din ţară“12.

Nu cunoaştem motivele pentru care egumenul de la
Prodromul îşi schimbă opţiunea legată de împuternicitul
său gălăţean. La începutul anului 1923 ieromonahul
Hrisostom Apostolache dădea „depline puteri domnului
Constantin Mitescu, avocat din Gala ţi, ca în persoană
sau asistat de vreun alt domn avocat să mă reprezinte
înaintea tuturor autorităţilor administrative şi
judecătoreşti din ţară“13.

Prin intervenţia fermă a acestui avocat, câţiva chiriaşi
rău platnici, în urma proceselor intentate, vor fi evacua ţi
de către portărei. Ne referim, între altele, la cazul lui Panait
Setanidis14 şi Lazăr Triecanidis15, ambii chiriaşi ai locuinţei
din str. Pantelimon nr. 7.

După această acoladă ne întoarcem la anii 1940-1944.
Sărăcia şi nesiguranţa din perioada celui de-Al Doilea

Război Mondial suprapuse peste distrugerile provocate
de cutremurul de pământ din noiembrie 1940 nu erau
singurele cauze ale ritmului lent în care se colectau chiriile
caselor Schitului Prodromul de la Gala ţi. O adresă
expediată la 14 februarie 1942 de către episcopul Cosma
Petrovici patriarhului Nicodim al Bisericii Ortodoxe
Române menţionează faptul că restanţele chiriilor nu se
datorează doar sărăciei în care cei mai mulţi se află, ci şi
pentru că unii dintre chiriaşi „au fost concentraţi de 2 şi 3
ani“16. Cu toată această situaţie, printr-o mobilizare şi
stăruinţă mai mare a administraţiei de la Centrul Eparhial
din Galaţi, în primăvara anului 1942, lucrurile se mai
îmbunătăţesc şi chiriile sunt colectate în propor ţie mult
mai mare decât până atunci.

Tot acum Patriarhul Nicodim Munteanu a solicitat
Episcopiei Dunării de Jos ca după ce va expira poliţele de
asigurare ale imobilelor Schitului Prodromul – asigurare
făcută la societatea „Asigurarea Românească“ – să se facă
alte asigurări la Eforia Bisericii Ortodoxe Române,
conform Decretului Regal nr. 1591/1928 17.

O schimbare de situaţie se petrece la finele anului
1943. Astfel, Patriarhul Nicodim comunica Episcopiei
Dunării de Jos18 că s-a hotărât ca administraţia imobilelor
schitului „să fie predată Schitului Prodrom, cu inventar în
regulă, prin administratorii Schitului Darvari din
Bucureşti“.

Nu ştim cum s-a materializat această hotărâre; cert este
că Episcopia Dunării de Jos se îngrijea, în continuare de
încasarea chiriilor pentru imobilele Prodromului. Aflăm
acest lucru din două mărturii inedite din anii 1943 şi 1944
legate de persoana ieromonahului Serafim (Spiru) Luis,
despre care am amintit în numărul trecut al acestei reviste.

Astfel, Episcopia Dunării de Jos confirma, la 24
februarie 1944 ieromonahului Serafim Luis Gheorghiu
aflat la Sfânta Mănăstire de la Balşoi Fontan din Odesa19

că s-a primit suma de 1.400 lei, reprezentând
contravaloarea chiriei pentru locuin ţa din str. Pantelimon
nr. 5, unde locuia o familie nevoiaşă cu mulţi copii20.

La 16 septembrie 1943 ieromonahul Serafim
Gheorghiu se afla în Chişinău. De aici a trimis o carte
poştală Episcopiei Dunării de Jos, în care scria: „Prin
prezenta cerând i(ertare) pentru întârzierea pl ăţii
chiriei la imobilul «Prodromului», întârziere venită de
la faptul că mă aflu acum ca misionar la Odesa, vă fac
cunoscut că veţi primi lunar suma de lei 350 de la
Seminarul Teologic din Chişinău. Cu respect, ierom.
Serafim Gheorghiu“21.

(va urma)

Note:
1 Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale, Galai (în continuare se
abreviazã SJAN Galai), Fond Tribunalul Judeului Covurlui, sec. I,
Judecãtoreti, dosar nr. 69/1923, f. 3.
2 Ibidem, f. 4.
3 Ibidem.
4 Dumitru Stavarache, Ion Negoescu, Mitropolitul Visarion Puiu.
Relaiile cu biserici din Athos. Documente, 1905-1957, Târgovite,
2008, p. 127-128.
5 Ibidem, p. 129-135.
6 SJAN Galai, Fond Tribunalul Judeului Covurlui, sec. I, Judec ãtoreti,
dosar nr. 69/1923, f. 12. Câteva date despre înv ããtorul Grigore Agarici
vezi la Constantin Clit, coalã i culturã de la începuturi pânã în 1942,
în Monitorul de Vaslui, 8 iulie 2014.
7 Ibidem, f. 13, scrisoare din iulie 1922.
8 Idem, dosar nr. 70/1923, f. 4.
9 Pr. Eugen Drãgoi, Acareturile din Galai ale schitului românesc
Prodromul (III), în „Dunãrea de Jos“, nr. 148, iunie, 2014, p. 36-37.
10 SJAN Galai, Fond Tribunalul Judeului Covurlui, sec. I, Judec ãtoreti,
dosar nr. 70/1923, f. 4.
11 Idem, dosar nr. 69/1923, f. f. 6.
12 Ibidem, f. 7.
13 Idem, dosar nr. 71/1923, f. 2.
14 Idem, dosar nr. 70/1923, f. 1.
15 Idem, dosar nr. 71/1923, f. 13-32.
16 Arhiva Arhiepiscopiei Dunãrii de Jos, Fond Dosare Generale, dosar
nr. 2485/1941-1949, f. 23.
17 Adresã a Patriarhiei Române din aprilie 1942.
18 Prin adresa nr. 5761 din 23 decembrie 1943. Arhiva Arhiepiscopiei
Dunãrii de Jos, Fond Dosare Generale, dosar nr. 2485/1941-1949, f. 121.
19 Este vorba de Mãnãstirea moldoveneascã de cãlugãri Adormirea
Maicii Domnului din cartierul Baloi Fontan din Odesa (Ucraina), unde
actualmente se aflã sediul Arhiepiscopiei din Odesa. Cf. http://
pelerinaje-duhovnicesti.ro/print.php?plugin:forum.287
20 Arhiva Arhiepiscopiei Dunãrii de Jos, Fond Dosare Generale, dosar
nr. 2485/1941-1949, f. 126.
21 Ibidem, f. 138.
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L Volumul de literatură lirică „Ordine

în gânduri”, Editura PIM, Iaşi, 2013, 52
de pagini, semnat de poetul şi publicistul
Mihai Vintilă, are ritmul, muzicalitatea,
structura prozodică şi sincopele sonore ale
muzicii Rap, cu modulaţii insinuant sonore,
pe care le veţi percepe chiar de la primul
poem, „Ordine în gânduri”, (pag. 9), care a
dat şi titlul cărţii: „E haos în lume / Bănci,
oameni, vieţi / Se
prăbuşesc... / ... /
Pentru stabilitate / Am
decis / Să-mi fac /
Ordine în gânduri...”
La prima lectură a
versurilor mi l-am
imaginat pe
menestrelul de secol
XXI îmbrăcat în blugi
de firmă, cu o frizură
punk şi cu un cercel
doar în urechea
stângă, într-o mână cu
un microfon şi în
cealaltă cu stativul de
susţinere a acestuia,
cu vocalizele răstite
ale nonconformistului
Puya, în stilul
i n c o n f u n d a b i l
promovat de B.U.G. Mafia, Paraziţii sau
chiar 50 Cent sau Eminem.

Domnul Mihai Vintilă, publicist
experimentat, redactor-şef al Revistei on-
line „Info-Est”.ro Brăila din 2009, autorul a
peste 3000 de articole pe teme de economie
dar şi de poezie, ca şi a două cărţi de
publicistică economică: „Dincolo de
marketing” şi „Contractul de vânzare-
cumpărare comercială”, apărute la
prestigioase edituri din Bucureşti şi Iaşi, a
avut timp şi pentru... marketingul liric, pentru
că „Ordine în gânduri” este a treia carte a
sa de literatură după „Primii paşi”, volumul

de debut, apărut la editura brăileană Edmunt în 2005,
şi „Fiare şi oameni”, publicată la Editura Pim, Iaşi,
2012.

„Ordine în gânduri” este, în primul rând, o
poezie modernă, cu o tehnică a versificaţiei aşezată
pe portative îndrăzneţe, pe lait-motivul unei elegante
dezordini studiate, cu un vers fragil, sticlos şi
translucid gata să plesnească de tensiune lăuntrică,
dar şi în nota de ambiguitate provocată de o „Ordine

în... dezordine”, după
afirmaţiile din Prefaţa semnată
de scriitorul şi dramaturgul
Ion Bălan.

Sunt 34 de poeme,
cu o lirică militantă, agresivă
chiar, cu acute în allegro ma
non tropo, pe teme inspirate
din publicistica „Jurnalelor de
actualităţi”, însoţite pe alocuri
de câteva desene cu un
pronunţat caracter ludic,
maniera picturii naive sau a
surprinzătoarelor graffitti
stradale, care, împreună cu
aura şi semnificaţia metaforei,
dau valoare faptului de viaţă
transformat în sentiment şi
emoţie bine temperată:
„Minciuna guvernantă / Îţi
striveşte tâmpla / Vorba falsă

/ E scârbă / Eliberată. / Respiră Speranţa / Că nu
suntem proşti / ...mereu”, din poemul „Nu suntem
proşti”, de la pag. 11.

Faptul politic, violent în toată Istoria omenirii,
de la înfruntările cu arcul şi săgeţile Comunei Primitive
şi până la armele sofisticate, atomice sau bacteriologice
ale Prezentului, ori ale chimiei demente din Siria
contemporană, sunt subtil sugerate de metafora pietrei
aruncată în gâlceava neostoită a oamenilor: „Din când
în când / În lume / Totul se-mpute / Şi viaţa nu e viaţă
/ Să mai trăieşti nu poţi / Şi-atunci / Piatra devine
argument...”, poemul de la pag. 14.
Poetul, pacifist notoriu, este partizanul Timpului care
vindecă toate rănile provocate de nesăbuinţa

de Mihai VINTILÃ
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oamenilor: „Timpul / Durerilor / Vindecă altfel / Şi
viaţa / Continuă / Şi-n noi / Altcineva” („Timpul”, pag.
16), care parcă are ritmicitatea muzicii Rap, de care
aminteam la început. Oamenilor le rămâne „curcubeul”
speranţei: „Păşeşte / Pe umbra curcubeului / Şi totul
va deveni / Clar” (pag. 17), iar îndemnurile poetului
sunt altruiste şi optimiste: „Păstrează-ţi inima / Şi visele
/ ... / Iar privighetoarea / Va veni” („Lumina”, pag.
18). Este semnificativă şi Resemnarea mioritică, după
apostolatul unuia dintre miturile fundamentale ale
folclorului românesc, jertfa baciului moldovean din
balada „Mioriţa”: „Şi de-o fi să mor / În câmp de
mohor”, ca argument al poetului de azi pentru secole
de umilinţe, dar şi ipostaza revoltei: „Dar, uneori, sub
unele nevoi, / Mai ies şi resemnările din noi”
(„Resemnare mioritică”, pag. 22).

Are şi visuri... care contrazic realitatea. într-
o lume în care nimeni nu mai citeşte: „Am visat / Că
aveam un dictator luminat / Care a închis crâşmele /
Pentru librării / Şi cărţile au început a curge / Prin
minţile oamenilor...” („Am visat”, pag. 29).

Poate, de aceea, poetul pare derutat şi
contrariat că oamenii nu mai sunt oameni, cu O mare,
şi că au cam înprumutat masca duplicitară a zeului
Ianus: „Pe zi ce trece / Descopăr trist / Că oamenii
cu două feţe / Întorc spre noi / Doar masca / Ce
zâmbeşte...” („Oamenii”, pag. 31).

Această apetenţă pentru o tematică iscată de
evenimente, întâmplări şi reacţii publice imprimă
tehnicii literare şi prozodiei versurilor din „Ordine în
gânduri” un subtil caracter epigramistic, prin sugestia
acidă a criticii şi prin nuanţa ironică ori sarcastică
uneori, cu trimitere la catrenele specifice acestei specii
literare a genului liric. Dacă, de pildă, aş segmenta
poemul „Drumuri şi flori”, aş putea obţine două
epigrame: „Paşi în vise / Gânduri / Abisuri / Drumuri
şi flori / Peste orori”, prima, şi „Ordine în toate /
Şoapte-n păcate / Petale de flori / Drumuri prin noi”
(Op. cit., pag. 23), numai că lipseşte trimiterea la
cineva anume, cum fac epigramişti.

Domnul Mihai Vintilă este poet dar
publicistul din gena sa spirituală se revoltă, pentru
că Televiziunile fac mult rău prin promovarea
vulgarităţii agresive luată ca mod de viaţă, iar ca
modele sunt oferite subproduse umane: „Vorbim mult
/ Şi fără rost / Glasul spart şi prost / Răsună peste tot
/ Şi noi / Cocârjate suflete / De goi / Înghiţim/ Vorbind
/ Vorbitul ca vorbit...” („Vorbitul ca vorbit”, pag. 32),

Foto: Adrian Zăinescu

sau, din poemul „Păcăliciul”: „Iar a părut / Să ne dea
lecţii de viaţă / Hăhăit la început / Final trist / Greaţă
/ Ziceri pompoase / Despre nimic / Gânduri bete /
De creier mic / Şi, la final, / Surâs bizar / De Păcălici...”
(Op. cit., pag. 36).

Romantic incurabil şi cetăţean onorabil, poetul
Mihai Vintilă oferă soluţii pertinente în poemul
„Compatibilitate”: „Pentru schimbarea ce ne-o cer /
Trebuie să începem cu noi / Să ne schimbăm mâinile
/ Cu altele mai bune / Să ne schimbăm picioarele / Cu
unele mai arătoase / Să ne schimbăm capul / Cu unul
mai deştept / Şi, la sfârşit, / Să ne schimbăm sufletul
/ Pentru că doar astfel / Vom fi compatibili / Cu lumea
minciunii / De dincolo de / Ordinea în gânduri” (Op.
cit., pat. 37), cu o fantezie uşor ironică, cu tendinţe
între joc calculat şi mesaje rafinate de gânditor stimulat
de realităţi, pe care le reprimă drastic, în numele unui
cod moral obiectiv.
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programul lunii decembrie

1 decembrie - Ziua Naţională a României
Ansamblul „Doina Covurluiului” şi Fanfara „Valurile
Dunării” vor susţine concerte şi spectacole

3 decembrie: Clubul umoriştilor „Verva”
În prima miercuri a fiecărei luni are loc întâlnirea
membrilor Clubului umoritilor „Verva”.

12 decembrie: Proiect cArtESENŢE-poezie -
Lansarea volumului nr. 22 - Marius Grama

12 şi 19 decembrie: Program Clepsidra
Ansamblul „Doina Covurluiului” şi Fanfara „Valurile
Dunării” vor susţine concerte şi spectacole filantropice
pentru persoane din categorii sociale defavorizate

15 decembrie: Revista „Dunărea de Jos”- Emoţia,
Teatrul corpului.

15 decembrie: „În luminile rampei” – spectacolul
claselor de balet şi canto muzică uşoară din cadrul
Şcolii de Arte

19 decembrie: Cercul de etnografie şi folclor
„Tudor Pamfile” – personalitatea şi opera lui Petru
Caraman
Se adresează în special tinerilor, specialiştilor şi
iubitorilor de tradiţie în vederea cunoaşterii şi
valorificării potenţialului etnografic al
zonei noastre.

21 decembrie: Festivalul de datini şi obiceiuri de
Crăciun şi Anul Nou „Tudor Pamfile”
Manifestare tradiţională care reuneşte într-o prezentare
spectaculoasă obiceiurile şi tradiţiile româneşti ale
sărbătorilor de iarnă. Participă grupuri de artişti, cercuri
şi grupuri folclorice, rapsozi populari din judeţul Galaţi.

22 decembrie: Ziua eroilor Revoluţiei din
decembrie 1989
Fanfara „Valurile Dunării” asigură ceremonialul oficial
la Monumentul Eroilor.
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