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„Iorga este o întreagă civilizație ” - Mircea Eliade

AXIS LIBRI

Cugetări
Să înveţi pentru tine, dar să ştii pentru toţi.
Ce e cartea? Ce aduci tu într-însa.
Cărţile bune se încorporează în tine.
Şcoala cea mai bună e aceea pe care o doreşte şi o
iubeşte mai mult şcolarul decât profesorul.
Şcoala cea mai bună e aceea în care vezi alături
de tine suflete care-ţi sunt ca fraţii şi surorile.
Şcoala cea bună e aceea în care înveţi înainte de
toate a învăţa.
Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă
pe profesor.
Omul cere locuri: locul cere omul.
Nu-1 ai? Nu alege dincolo de hotarele chemării
fiecăruia.
Nicolae Iorga

Cetind sute de cărţi despre problemele mari,
scrise de sute de oameni, deosebiţi în loc, în timp,
în neam, în toate, afli ceva comun care te înalţă. Şi această înţelegere măreaţă în cele de mai sus, te pune pe
gânduri, om al îndoielii.
Adevărul însuşi nu se vinde decât de aceia cari nu-1 au.
În lucrurile mari nu se poate îngădui egoismul individual ori social: poţi, călătorind cu alţii, să ţii
mâncarea pentru tine, dar nu-ţi poţi face focul, în odaia tuturora, numai pentru tine.
Cine se teme de înaintaşii săi, fuge de comparaţie.
Ipoteza e o întrebare la care natura e chemată să răspundă, şi ea nu se grăbeşte totdeauna.
Pentru unii critica duce la ştiinţă; pentru alţii toată ştiinţa nu duce decât la critică.
Fă-ţi datoria oricând. Totdeauna va fi cineva care să te vadă: tu însuţi.
Caută de adaugă, dacă poţi, valoarea scriitorului la valoarea operei lui; niciodată însă nu-ţi e îngăduit să
o scazi pe aceasta prin greşelile aceluia.
Talentul e pentru unii un spirit bun care locuieşte în ei, pentru alţii un zeu crud care-i vizitează, devastând
sufletul prin care trece.
A şti e a stăpâni: a crede e a aspira la ceva mai mult. Crezi în chiar dorinţa ta de a fi ce ai voi să fii.
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Editorial

Schimbarea la faţă... în cultură

La 6 august se sărbătoreşte dumnezeiasca
Schimbare la Faţă a lui Iisus Hristos, eveniment
suprapus peste sărbătoarea, existentă deja în
calendarul popular românesc, Probejenia.
La Probejenie frunza codrului începe să-şi
schimbe culoarea, de-acum iarba încetează să
mai crească, iar păsările migratoare îşi iau zborul
spre zări mai calde. Acum se schimbă fructele,
care până la această vreme fuseseră „veninoase” şi
apare „prima” dulceaţă a lor. Acest ritual al naturii
se împlineşte cu fiece an. Se încheie un ciclu şi se
pregăteşte un nou început. Prilej de reflecţie asupra
ideii de schimbare.
În anii treizeci, într-un eseu radical, tânărul Emil
Cioran reclama „Schimbarea la faţă a României”,
proclamând nevoia unei volute a creaţiei, care
să scoată din starea de umilinţă cultura română
printr-o metamorfoză fundamentală a spiritualităţii
poporului român.
Conştiinţa românească, ajunsă târziu la forme
de stat depline, conforme amplitudinii sale istorice,
era bântuită de o puternică criză identitară, căreia
elita culturală a ţării încerca să-i găsească, mai ales
în perioada interbelică, o ieşire. Acesta este contextul
în care George Călinescu afirma: „Singurul răspuns
la orice criză este creaţia”. Şi cum istoria se repetă,
traversăm în prezent o perioadă de nesfârşită tranziţie
în care criza valorilor se manifestă ca un sumum al
efectelor generate de aspectele economice, politice,
administrative, instituţionale, morale, culturale
ale crizei globale. Este acesta un moment în care
răspunsul poate fi creaţia? Eu cred că DA.

Este în puterea noastră să ne asumăm proiecte
de anvergură care, prin aspectul lor monumental,
grandios să ofere un răspuns concret nevoii de
redefinire a spiritului şi identităţii româneşti în
context european.
Dacă „schimbarea la faţă a ţării nu se poate
face prin eforturi divergente şi disparate”, ci
este necesară o modificare structurală pe bază
de orientare colectivă, până la momentul mult
aşteptat al elanului colectiv, încercările individuale
sau pe microcolective pot să ne salveze dintr-o
„românitate deficientă”, oferind aplicaţii ale unor
posibilităţi fructificate parţial, cu rol modelator,
concurenţial. Această viziune optimistă ne îngăduie
să găsim resurse pentru punerea în practică a
programului managerial, fiind în acelaşi timp
motivaţi de reuşita unor proiecte care au generat,
prin extensie culturală un adevărat brand cultural,
„AXIS LIBRI” alcătuit din: revista trimestrială de
cultură, salonul literar, editura, minilibrăria cu
acelaşi nume.
Deschiderea, apetenţa pentru cultură a
decidenţilor, înţelegerea şi susţinerea autorităţilor
locale şi angajarea serioasă a factorilor culturali sunt
garanţii ale succesului pentru obiective culturale
majore pe care şi le doresc gălăţenii.
Extinderea filialelor bibliotecii atât în municipiu,
cât şi în afara ţării: Republica Moldova (Cahul,
Giurgiuleşti), Ucraina (Reni, Ismail);
Să devină Galaţiul capitală culturală prin extensia
fiecărei instituţii publice de cultură însemnând:
festivaluri de carte, muzică, folclorice, de filme
artistice şi documentare etc.
Realizarea unei biblioteci metropolitane, cu
adevărat europeană care să cuprindă inclusiv spaţii
dedicate scriitorilor şi jurnaliştilor, prin atragerea
de fonduri europene.
Se poate, cu dăruire şi efort, să fim la înălţimea
cuvintelor lui G. Călinescu: „Nasc şi în Moldova
oameni!”
Galaţi, septembrie 2011

Prof. Zanfir Ilie,

Director
Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galaţi
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Cinste vouă, gălăţenilor! (A.D. Xenopol)

Statuia lui Mihai Eminescu de la Galaţi
Mărturii documentare în colecţiile
Bibliotecii ”V.A. Urechia”

Realizarea unui monument
comemorativ
la
Galaţi
închinat lui Mihai Eminescu,
la începutul secolului al
XX-lea, reprezintă un bun
exemplu de unire a eforturilor
în cadrul unui proiect cultural
de anvergură pe termen lung
(circa trei ani).
Despre
importanţa
şi
Letiţia Buruiană semnificaţia iniţiativei gălă
ţenilor, apreciată la superlativ
de A.D. Xenopol prin cunoscuta formulă: „Cinste
vouă, gălăţenilor!”, s-au scris numeroase pagini.
În cele ce urmează vom readuce la cunoştinţa
cititorilor câteva piese din fondul documentar al
Colecţiilor speciale ale Bibliotecii ”V.A. Urechia”,
păstrate într-o mapă documentară întocmită de
comitetul de iniţiativă şi predată spre conservare
bibliotecii gălăţene.
Intitulată „Materiale documentare privind
ridicarea statuiei lui Mihai Eminescu la Galaţi”
(MS V 57, cota BVAU), colecţia de 160 de documente
a constituit o preţioasă bază pentru realizarea unor
articole semnate de Gh. Hagiu, Gh. S. Ştefănescu,
Paul Păltănea, Valentin Ţurlan, D.D. Şoitu,
Constantin Marinescu, Virgiliu Z. Teodorescu, Ar.
Marinescu, Corneliu Stoica ş.a., atât în publicaţii
locale, cât şi naţionale care pot fi consultate, de
asemenea, în Biblioteca „V.A. Urechia”. Aceştia
au reconstituit întreaga desfăşurare a proiectului
gălăţean, după care „s-a deşteptat toată lumea spre
sărbătorirea marelui poet” (A.D. Xenopol).
Intenţia membrilor comitetului de iniţiativă,
condus de Corneliu Botez, de a constitui această
mapă pentru memoria posterităţii o aflăm încă din
procesul-verbal din data de 28 mai 1909, la punctul
7: „Se deleagă dl. Grigore Forţu să primească,
în calitate de secretar, şi să depună în urmă, la
Biblioteca „V.A. Ureche”, tot dosarul corespondenţei
întreţinută de Dl. Corneliu Botez cu prilejul
comemorării lui Eminescu, precum şi toate actele
ce posedă.”
Mapa conţine un opis cu 113 note despre
materialele incluse şi menţiuni asupra datei şi
localităţii, numărului de pagini. Documentele
acoperă o perioadă de timp din martie până în iunie
1909 şi sunt variate: convocatoare ale şedinţelor
de lucru, procese-verbale, apeluri ale comitetului
de iniţiativă, scrisori şi cărţi poştale, care reflectă
o bogată corespondenţă a lui Corneliu Botez cu
membrii supravieţuitori ai familiei Eminovici,
fratele - Matei Eminescu (7 scrisori şi un memoriu
redactat la Turnu Severin, datat 14 aprilie 1909),
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nepoţii Mihail V. Mavrodin (5 scrisori şi reproduceri
după fotografii ale membrilor familiei), Grigore
Mantacaş, cu foşti colegi de la colegiul din Cernăuţi
– Grigore Goilav, Alexandru Ştefanovici, Ion Şahin
(care a stat la aceeaşi gazdă cu poetul) -, Cincinat
Pavelescu, Eduard Caudella, Leon Ghica (descrierea
bustului de la Dumbrăveni, Botoşani), Fanny
Şaraga (Librăriile Şaraga), fotograful Nestor Heck
(informaţii despre a treia poză portret realizată în
1885). Alţi semnatari ai scrisorilor, cărţilor poştale
şi textelor manuscrise sunt Virginia Micle Gruber,
editorul Ion Scurtu, George Orleanu, Ilarie Chendi,
Alexandru Floreanu, Barbu Lăzărescu, Gr. T.
Kirileanu, Lucian Bazin, Horatius Pineles.
Toate documentele permit reconstituirea
demersurilor proiectului comemorării a 20 de ani de
la moartea poetului care viza: realizarea unui volum
omagial, a unui bust de gips şi altul de bronz, a unei
emisii de medalii în bronz, argint și aur şi a unui
festival. Dintr-o scrisoare de la Iani Popa Gheorghe
reiese propunerea ca acest comitet de iniţiativă să
ceară primăriei locale grădina publică pentru seara
de 16 iunie, în scopul strângerii de fonduri prin
participarea populaţiei la jocuri, serbare, bătăi cu
flori şi artificii, estimând un câştig de 8 000 de lei.
Toate subscripţiile aveau ca finalitate realizarea unui
prim monument, întrucât până la acea dată poetul
nu mai beneficiase decât de busturi. Intenţia aceasta
rezultă chiar dintr-unul din cele mai importante
documente - textul Apelului cu prilejul împlinirii
a 20 ani de la moartea poetului, prezent în două
variante, manuscris, dar şi tipărit, extras din presa
vremii. Acesta îndeamnă la constituirea de comitete
de iniţiativă, similare celui de la Galaţi, constituit în
19 martie 1909, pentru organizarea comemorării
la nivel naţional. La punctul numărul 1 figura:
„Se numeşte un subcomitet pentru strângerea
fondurilor băneşti privitoare la monumentul lui
Eminescu, format din următorii membri: d-nii
Augustin Frăţilă, Constantin Calmuschi, Gr.
Trancu, G. Orleanu, Dr. Alexandrescu, Gr. Forţu,
S. Angelescu, C. Drăgan, Eugen Botez (Jean Bart),
C.Z. Buzdugan, H. Sanielevici şi Al. Bădic.”
Într-un extras din L´Independence Roumaine, din
27 martie 1999, se menţionează: „le comité d´initiative
propose également a cette occasion que l´on amasse
par listes de souscription les fonds nécessaire pour
élever une statue á Michel Eminescu”.
Din decupajele de presă (Universul, Minerva)
reiese că cel dintâi festival dedicat lui Eminescu în
1909, a avut loc la Ateneul Român din Bucureşti,
la data de 9 aprilie 1909, iar dintr-o scrisoare de la
Botoşani, din 27 mai, aflăm că: „În şedinţa de la
20 mai a Ateneului s-a hotărât să se sărbătorească
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comemorarea lui Eminescu la 14 iunie”, iar din lei, la care s-a adăugat, până la suma de 12.000,
corespondenţa lui Corneliu Botez constatăm că bani proveniţi din organizarea de conferinţe, alte
aceasta a fost organizată de editorul şi biograful lui festivităţi şi vânzarea medaliilor.
Eminescu, Ion Scurtu.
Un alt amănunt interesant este legat de data
Presupunem că mapa nu conţine toate inaugurării monumentului – 16 octombrie 1911,
documentele legate de acest subiect, întrucât în care nu are nicio legătură evidentă cu data morţii
colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia” mai există alte poetului. Probabil că evenimentul a fost amânat din
documente înregistrate separat: prefaţa la volumul mai multe motive, unul fiind teama de o epidemie
omagial „Cinste vouă gălăţenilor” (Ms. IV/129, cota de holeră (după Paul Păltănea), iar ultimul (semnalat
BVAU) a lui A.D. Xenopol şi o scrisoare a lui Mihail de ziarul „Tribuna liberală” în chiar articolul din
Sadoveanu către Iancu Drăgănescu (Ms. I/695, cota foaia omagială) fiind cauzat de ministrul C.C. Arion
BVAU). Redăm un fragment din conţinutul acesteia (conservator), care nu a putut amâna „banchetele
din urmă: „23 aprilie 1909. Fălticeni. Dragă Iancule, în onoarea sa, din Craiova”. Aluzie la acest fapt este
Am lipsit de acasă cîtăva vreme, de aceia am întîrziat strecurată şi în Satira zilei – Graiul monumentului:
cu răspunsul la cartea ta din urmă. Că n-am răspuns „Cât trăii nici un ministru/Un banchet măcar nu-mi
la scrisoarea care a precedat cartea, să mă ierţi. Acum dete;/Azi, înălţându-mi monumentul,/Epigonii mei,
sînt aşa de învăluit c-o mulţime de lucrări de mai multe la Istru,/În onoarea mea – sinistru! -/Dau ministrului
feluri încăt îmi este peste putinţă să colaborez cu ceva banchete”. Foaia mai conţine şi câteva poeme dedicate
la albumul acela. - Dacă mai am răgaz cîtăva vreme, lui Eminescu şi monumentului inaugurat semnate
poate tot să fac, - căci am şi eu la inimă deşteptarea de Al. Vlahuţă, Carmen Silva, Mihai Codreanu şi
aceasta care se face în jurul celui mai mare scriitor Cincinat Pavelescu, care a fost preşedintele Societăţii
al nostru. Comunică-mi
scriitorilor români.
deci cînd e cel din urmă
Biblioteca
„V.A.
termen pentru primirea
Urechia” mai deţine şi
manuscriptelor.”
Actul
comemorativ
Un alt document
la
dezvelirea
important
referitor
monumentului
lui
la modul în care s-au
Mihai Eminescu la
concretizat
ideile
Galaţi (Ms. V/469,
proiectului le aflăm
cota
BVAU), care
din
Omagiul
lui
etalează peste 80 de
Eminescu,
publicaţie
semnături
autografe
în număr unic, editată
ale
participanţilor
cu prilejul inaugurării
la
festivitatea
de
monumentului
lui
inaugurare.
Dintre
Eminescu în Galaţi, la
semnatari menţionăm:
data de 16 octombrie
Nicolae Iorga, Duiliu
1911,
aflată,
de
Zamfirescu,
Mihail
Statuia lui Mihai Eminescu, de Fr. Storck
asemenea, în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia” şi Sadoveanu, Ion Minulescu, Dimitrie Anghel, Emil
semnalată în Dicţionarul presei româneşti (1713 – Gârleanu, Jean Bart, Corneliu Botez, Maria Filotti,
1918), Bucureşti, 1995, la pag. 303. Astfel, cităm un Constantin C. Arion, Moise Pacu, Grigore Forţu,
amplu material semnat de G. Drăgănescu, intitulat Constantin Calmuschi, Frederic Stork (autorul
„O moştenire şi o datorie”: „E trist, în adevăr, să statuii).
constatăm, că nu numai nu s-a putut ridica până
Fără îndoială, statuia lui Mihai Eminescu
acum un monument în cinstea lui, dar nu s-a găsit de la Galaţi - rezultatul acestui proiect complex, dar
măcar cu cale să se onoreze vre-un aşezământ şi al măiestriei autorului, Frederic Stork, rămâne
statornic de cultură cu numele geniului naţional, un monument de referinţă şi un simbol al creaţiei
aşa de culminant în istoria noastră culturală. După nemuritoare; „...eu l-am văzut pe Eminescu, în
cât ştim, nici măcar o şcoală primară din ţară nu concepţiunea mea, ieşind dintr-o stâncă, simbol
poartă numele lui Eminescu (deşi am dori să fim al celei mai desăvârşite eternizări... Sufletul i se
desminţiţi)”. Subliniind meritul lui Corneliu Botez, citeşte în privire, mintea în geniul care, ţinând în
autorul articolului „Cum s-a realizat ideea ridicării mână făclia de lumină, iese din soclul de marmoră
monumentului” relatează periplul ideii ridicării al stâncii, risipind în juru-i lumina operei geniale,
monumentului, lansată la ceaiurile literare de către cu care Mihai Eminescu a îmbogăţit gândirea şi
Corneliu Botez şi Jean Bart. Comitetul de iniţiativă, poezia românească”, declara sculptorul gălăţean.
al cărui preşedinte a devenit magistratul Corneliu Monumentul a înnobilat spaţiul public şi a insuflat
Botez, era de fapt format din cercul de colaboratori romantism generaţiilor de trecători ai urbei. A fost
ai revistei literar-culturale „Dunărea de Jos”, condusă amplasat de-a lungul vremurilor în mai multe locuri,
de Al. Bădescu şi C.Z. Buzdugan. Mai aflăm că din în ultimele decenii revenind în parcul central care
vânzarea volumului omagial, tipărit la Galaţi şi din poartă numele poetului. Gălăţeni, cinstiţi geniul
banii adunaţi la festivaluri s-a strâns suma de 6000 eminescian şi memoria celor care l-au eternizat!
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Din Colecțiile Bibliotecii

Galaţiul menţionat într-un document
cartografic tipărit la Köln în 1595
Din preţiosul fond daco
– romanica cu ştiri despre
români, al Bibliotecii „V.A.
Urechia” şi, în acelaşi timp, din
categoria tipăriturilor rare, face
parte o Descriere (corografie)
a Moldovei, asupra căreia
ne vom opri, întocmită de
Georg Reicherstorffer (circa
1495 – după 1550), sas din
Valentina Oneț zona Sibiului (sau Mediaş, iar
după alţi cercetători diplomat austriac de origine
ardeleană), unde a funcţionat ca notar al oraşului
(circa 1522-24). Despre autor se mai ştie că în anul
1526 a intrat în slujba lui Ferdinand I de Habsburg,
rege al Ungariei (1526) şi al Boemiei (1527), ca
secretar regal, consilier, reprezentant diplomatic în
Transilvania şi Moldova.
În Moldova, Reicherstorffer (Reichersdorffer)
a călătorit în 1527 şi 1535, în timpul domniei lui
Petru Rareş (1527-38; 1541-46), în calitate de
sol, iar la sugestia stăpânului său, Ferdinad I, a
întocmit o descriere a acestui ţinut românesc, pe
care l-a cutreierat, susţine autorul, „cu destulă luare
aminte....până la ultimele margini...”(1).
Cataloagele de carte veche consemnează ediţia
princeps a Chorografiei (descrierii) Moldovei, ca
fiind tipărită la Viena, în 1541, cu titlul : Moldaviae
quae olim Daciae pars Chorographia Giorgio a
Reicherstorffer Transylvano autore (Chorografia
Moldovei parte a Daciei vechi de Giogio de
Reicherstorff din Transilvania (2). Tipăritura de
numai nouă foi, pare mai degrabă o informare
rapidă, un raport asupra acestui ţinut - „ţara
Moldovei, cu mult dintre cele mai de seamă între
toate<ţările>, pe care am descris-o pe scurt în culori
vii” - cum menţionează autorul la finele corografiei
(3), dar „atât de rară”, susţinea A. Papiu Ilarian,
cel care a retipărit-o în „Tesauru de Monumente
istorice” (1864) şi care a efectuat o primă traducere
a textului latin al lucrării în limba română (4).
Pentru că era mai puţin cunoscută şi descrisă
această parte a Europei, în 1550, apărea cu titlu
asemănător, tot la Viena, o a doua ediţie, „renovată”
cu unele adăugiri la acest „mic tratat de geografie
regională” (5), de data aceasta în acelaşi volum
cu o descriere a Transilvaniei (Chorographia
Transilvaniae), ambele sub semnătura lui Giorgio à
Rechersdorff, Transylvano(6).
Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi deţine
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o a treia ediţie (de fapt, textul sporit al ediţiei a
doua din 1550), apărută la Coloniae Aggrippinae
(Köln), Officina Birckmannica, în 1595, într-o
antologie, care cuprinde în prima parte o descriere
a Tartariei a istoricului polonez Martin Broniovius
(Broniowski), urmată de descrierile Transilvaniei
şi a Moldovei cu titlul: Martini Broniovii de
Biezdzfedea, Bis In Tartariam Nomine Stephani
Primi Poloniae Regis Legati, Tartariae Descriptio
etc. Item Transylvaniae Ac Moldaviae, Aliarumque
vicinarum regionum succinta Descriptio Gerogii a
Reichersdorff, Transsylvani, cum tabulis geographicis
tam Moldaviae quam Transylvaniae... (Cota IV
3102; nr. Urechia 1621)
Moldaviae chorographia (1595) cuprinde:
Moldaviae descriptio, Moldaviae chorographia, De
ritibus et moribus Moldaviae gentis, De severitate
Moldaviensium Waywodarum. Parcurgând textul
Chorografiei Moldovei, în traducerea în limba
română (7), am aflat pe scurt: despre hotarele
Moldovei, despre politica Domnului, despre viaţa
la curte, despre circulaţia monetară, despre tributul
către turci, despre riturile şi datinile moldovenilor,
despre asprimea domnilor moldoveni... Moldova,
descrisă într-o frază, pare un ţinut binecuvântat de
Dumnezeu: „În acestă ţară nimic nu lipseşte din cele
care ar putea folosi oamenilor....e cu mult cea mai
bogată în locuri de arătură, vii şi vite, precum şi în
lacuri şi heleşteie, şi în tot felul de peşti aleşi; într-un
cuvânt e plină de belşug de toate bogăţiile”.(8). Dar
atenţia noastră s-a focalizat asupra fragmentului
în care sunt amintite cetăţile, târgurile (oraşele)
Moldovei, pentru a vedea dacă este amintit Galaţiul:
„Iar acea ţară a Moldovei era îndeajuns de frumoasă
cu şesuri si văi pretutindeni, plină de oraşe şi felurite
sate, însă fără de cetăţui întărite prin iscusinţă sau
meşteşug, afară doar de Cetatea Neamţului...”(9).
Printre cetăţile, târgurile (oraşele - oppidis ;
oppidum, i - are sens de cetate, loc întărit, oraş)
menţionate în Chorographia Moldovei (Suceava,
Hotinul, Neamţul, Târgu-Iaşi, Vaslui, Soroca, Orhei,
Huşi, Bârlad, Târgu Roman) figurează şi Galaţiul
(chiar în ediţia princeps din 1541) :„Căci are acest
curs al Dunării două oraşe aşezate de o parte şi de
alta a locului de trecere a fluviului, adică Brăila şi
Galaţi, pe care le desparte frumos, pe rând cursul
egal al Dunării, printr-o armonioasă hărăzire a
naturii”(10).
Redăm parţial şi fragmentul în original, în
limba latină pentru a vedea ortografierea destul de
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corectă a Galaţiului (făcând abstracţie de eroarea
că este despărţit prin Dunăre de Brăila) :„.. Altera
etenim Moldaviam, altera Transalpinam suis
contuentur prospectibus; habet & is Danubii cursus
duo utrinque a portu fluminis sita oppida, videlicet
Barilla & Galaczs...”(11).
Textul Chorographiei
Moldovei, în ediţia
din 1595, are anexat o hartă în aramă cu titlul:
Moldaviae finitimarvquae regionum typus (23x31
cm), iar Galaţiul (ortografiat pe hartă Galacz) este
amplasat corect pe malul Dunării - Danubius
fluvius, între Siret - Seretus fluvius şi Prut - Pruth
fluvius. Galaţiul, aşezat în bazinul Dunării de Jos,
la răscruce de drumuri comerciale, târg pescăresc
şi schelă a Moldovei, oraş fortificat, punct strategic
comercial şi militar, figurează, cum era şi firesc,
ca vatră de oraş. Galaţiul era poarta Moldovei,
iar Moldova era un adevărat zid de apărare al
creştinătăţii.
Cunoaştem ediţiile Chorographiei Moldovei din
1541 şi 1550 din cataloagele de specialitate, dar
în descrierea celor două ediţii nu este menţionată
existenţa vreunei hărţi (tabula geographica).
Valoare deosebită şi eticheta de rara a ediţiei din
1595, tipărită la Köln, a Chorographiei Moldovei de
G. Reicherstorffer este dată, desigur, de existenţa
hărţii Moldovei, anexată la 54 de ani de la apariţia
primei ediţii.
Mult timp harta Moldovei, o raritate cartografică,
deşi nesemnată, a fost atribuită de cercetători lui
Reicherstorffer.
Într-un extras din 1989 (pe care mi l-a dăruit
în 2007 distinsul istoric gălăţean Paul Păltănea)
cercetătorul
V. Andrei (12) pornind de la
ortografierea toponimelor pe harta Moldovei de la
1595, sub formă slavă, polonă (şi nu maghiară cum
apare în textul Chorographiei lui Reicherstorffer)
susţine că harta poate fi atribuită autorului polonez
Martin Broniowski, istoric, dar şi topograf (13) şi
în acelaşi timp autorul principal al antologiei mai
sus amintită, din 1595, unde cele două descrieri
ale provinciilor româneşti Transilvania şi Moldova
apar însoţite şi de hărţi (cum tabulis geographicis
tam Moldaviae qvam Transsylvaniae).
Chorographia Moldovei de G. Reicherstorffer
este preţioasă pentru că poate fi considerată cea
mai veche (14) sau dacă nu, una din cele mai vechi
descrieri ale ţinutului Moldovei şi în acelaşi timp
pentru că, diplomatul sas, cunoscând bine românii
din Transilvania şi Moldova, este unul dintre primii
„istorici” autohtoni care a introdus în circuitul
european ideea de romanitate a românilor (15):
„Aşadar românii sânt o seminţie italică ce se trage,
după cum zic ei, din vechii romani, despre care
se spune în istorie că au fost aduşi în Dacia, de
împaratul Traian...”(16).
De asemenea considerăm Harta Moldovei
tipărită la Köln 1595 (poate şi ea cea mai veche

hartă a Moldovei întocmită de un străin, istoricul
polonez M. Broniowschi) ce însoţeşte Chorographiei
Moldovei de G. Reicherstorffer, conservată la Secţia
Colecţii Speciale a Bibliotecii „V.A. Urechia”, cel
mai preţios document cartografic autentic, cu dată
certă, despre existenţa oraşului Galaţi, cea mai veche
informaţie documentară despre Galaţi, conservată
de bătrâna şi bogata bibliotecă de la Dunăre,
document ce provine din donaţia generosului
cărturar V.A. Urechia, un mare iubitor şi susţinător
al înfloririi culturale a acestui oraş.
Note:

1. Reicherstorffer, Georg Chorographia Moldovei în :
Călători străini despre Țările Române, Volum îngrijit de Maria
Holban, Ed. Ştiinţifică, Bucuresti, 1968,Vol.1, p.194.
2. Verres, Andrei Bibliografia româno – ungară : Românii
în literatura ungară şi ungurii în literatura română (14731780), Cartea Românescă, București, 1931, Vol.1, p.8, nr.19
3. Traducerea în limba română a Chorografiei în : Călători
străini,op.cit., p.203
4. Ilarian, A. Papiu Tesauru de monumente istorice
pentru România, Tipografia Naţionale a lui Stefan Rasidescu,
Bucuresti, 1864, Tom.3, p.122
5. Popescu-Spineni, M. România în istoria cartografiei
până la 1600, M.O. şi Imprimeria Naţională, Bucuresti, 1938.
Vol.1, p.120.
6. Veress, Andrei op. cit., p. 13, nr. 30
7. Călători străini , op.cit. p.194-203
8. Idem, op.cit., p.202
9. Idem,op.cit., p.202
10. Idem, op.cit., p.202
11. Reichersdorff, Giorgio Transylvano, Moldaviae
Chorographia, Coloniae Agrippinae, 1595, p. 53
12. Andrei, Victor Originea polonă a hărţii Moldovei din
secolul al XVI -lea greşit atribuită lui Georg Reicherstorffer
(extras) În : Analele ştiintifice ale Universităţii „Al.I.Cuza”
Iaşi, Tom.XXXV, s II, b Geologie – Geografie, 1989, p.89-94
13. Nouvelle Biographie Universelle sous la direction de
M. Le D’Hoffer, Firmin Didot Frères, Éditeurs, Paris, 1853,
tom.7, col.495.
14. Teodorescu, Gh. C. Chorografia Moldovei (1541 şi
1550) cea mai veche descriere geografică a Principatelor
Române de Georg Reicherstorffer. Buzău, Tip. Şi Legătoria
Fraţii Dumitrescu, 1942, p.1.
15. Armbruster, Adolf Romanitatea românilor. Istoria
unei idei. Ed. Academiei, Bucureşti, 1972, p. 88.
16. Călători străini, op.cit., p.196.
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Din Colecțiile Bibliotecii

Buletinul Fundaţiei Urechia
1901-2011
110 ani de la apariţia primului număr

Acum peste un
veac, istoricul cu suflet
de excepţie, V.A. Urechia,
înţelegea cu limpezime că o
bibliotecă publică, cum este
cea ctitorită de el, nu poate
funcţiona optim dacă nu
este pusă în legătură cu alte
instituţii similare şi deci nu
este îndeajuns să dăruieşti
o bogată colecţie de carte
Mia Băraru
şi documente pentru a
face o bibliotecă, ci trebuie să faci cunoscute aceste
valori: „Cărţile nu sunt făcute pentru un anume om,
ci pentru toţi delaolaltă, că precum văzduhul nu-l
închide omul numai pentru sineşi, ci din el trăiesc
cu toţii, aşa şi de carte, cade-se, a se împărtăşi tot
neamul românesc (1)”.
În concepţia sa cartea devine „armă”, iar efectul
ei cultural în plan social „cetate” inexpugnabilă.
Aşa se face că, urmând exemplul oferit de marile
biblioteci din Spania şi Franţa pe care le-a studiat
cu mult interes, purcede la alcătuirea unui Catalog
şi la editarea unei reviste proprii pentru punerea
în circulaţie a informaţiilor despre Bibliotecă şi
colecţii. Revista a apărut sub denumirea: Buletinul
Fundaţiunii Urechiă, în noiembrie 1901 şi „marca
începutul abordărilor teoretice în domeniul
biblioteconomiei. A fost însă cântecul de lebădă al lui
Urechia pentru acest domeniu, dintre multitudinea
celor ce l-au preocupat. Singurul număr a apărut în
aceeaşi lună cu plecarea lui dintre cei vii.” (2).
În succintul expozeu despre bibliotecile la români,
publicat în numărul inaugural, sunt formulate
elemente definitorii pentru menirea bibliotecilor
publice, aşa cum le vedea V.A. Urechia la început
de nou secol - instituţii cu acţiune complexă pentru
educaţie, instrucţie, cultură:
„Evident este că aceste depozite de cultură aduc
naţiunii foloase incalculabile, sunt izvor pentru
cultura limbii, răspândirea cunoştinţelor, stima
străinilor şi a prosperităţii. În...biblioteci se pot găsi
cei mai remarcabili autori..., ale căror scrieri au
contribuit şi contribuesc la împlinirea faptei celei
mari a civilizaţiunii, la formarea minţii şi inimii, cu
alte vorbe, la perfecţionarea omului prin înmulţirea
cunoştinţelor”(3).
Se conturează aici ideea superiorităţii textului
scris în acţiunea formativă şi educativă. Cărţile
erau, sunt şi vor fi purtătorii materiali ce vehiculează
ştiinţele, cultura, arta. Ele se află în biblioteci şi de
6

aici rolul şi locul instituţiei în viaţa societăţii.
Din sumar: Istoricul fundaţiunei; Informaţiuni;
Mersul bibliotecei de la 1 Septembrie 1900 până la
1 Septembrie 1901; Tablou de numărul cititorilor
bibliotecei „Urechia”, de la înfiinţarea ei, 11 Noiembre
1890 până la 1 Ianuarie 1901; Dublete oferite
Bibliotecei Academiei Române; Cronică; Notiţe şi
informaţiuni diverse scoase din biblioteci şi arhive
streine şi care se află depuse de d. V.A. Urechiă în
arhivele fundaţiunei sale din Galaţi; BibliotecăMuzeu-Balaguer de V.A. Urechiă; Suggestiune de
Carola Ungarth; Ştefan Tomşa de V.A. Urechiă;
Fiicele Cerului (legendă) de V.A. Urechiă;
Descrierea pitorească a călătoriei de la Dartmonth
la Wilhelmshaven a crucişătorului „Elisabeta”, de
Căpitan Comandor Mănescu; Deşcă Pintilie de V.A.
U.; Bibliografie de V.A.U.; Ilustraţiunile noastre.
În anul 1990, cu prilejul aniversării a 100 de ani
de la inaugurarea Bibliotecii este reluată editarea
buletinului cu „Serie nouă”, numărul 1 / noiembrie
1990 din noua serie fiind dedicat în exclusivitate
centenarului Bibliotecii „V.A. Urechia”.
Începând cu nr. 2-3/iunie 1991 până la nr. 6 /
iunie 1996 inclusiv, colectivul redacţional condus
de Nedelcu Oprea, directorul instituţiei, Buletinul
Fundaţiei Urechia revine la scopul şi programul
iniţial de prezentare a colecţiilor Bibliotecii şi de
valorificare a ideilor ctitorului său, în înterpretarea
unor cunoscuţi oameni de cultură, din municipiul
Galaţi şi din ţară. Între anii 1993-1995 publicaţia nu
a apărut, numerotarea este continuă.
Numerele 7/septembrie 1996 şi 8/martie 1997 se
orientează cu prioritate spre promovarea elementelor
de modernizare a Bibliotecii, prezentând pe larg
etapele informatizării serviciilor şi a perfecţionării
profesionale a colectivului din această perspectivă.
Reluată după o absenţă de 11 ani din peisajul
cultural gălăţean, mai exact la 10 decembrie 2008,
revista Buletinul Fundaţiei Urechia. Serie nouă îşi
continuă apariţia cu nr. 9 reuşind să îndeplinească,
aşa cum spunea directorul Bibliotecii: „misiunea de
publicaţie culturală care din motive plauzibile sau
mai puţin credibile a fost întreruptă după nr. 8 /
martie 1997”.
În Argumentul cu care se deschide nr. 9,
directorul publicaţiei, profesorul Zanfir Ilie, spunea
că „misiunea (noastră) (sic.) este de a continua cu
devoţiune modelul spiritual şi moral al patronului
spiritual, V.A. Urechia”, care a fost nu numai ctitor
de bibliotecă, bibliotecar, bibliofil, bibliograf de
marcă ci şi creatorul Buletinului Fundaţiei ce-i

An IV, nr. 12, septembrie 2011

AXIS LIBRI

Biblio-Breviar • Biblio-Breviar • Biblio-Breviar • Biblio-Breviar

poartă numele”.
Colectivul redacţional format din managerul
Bibliotecii, Zanfir Ilie, Letiţia Buruiană, Mia Bararu,
Valentina Oneţ, Violeta Moraru, Dorina Bălan
îndeplineşte o datorie morală şi de crez profesional
în efortul de a face ca revista să corespundă
exigenţelor contemporane, înţelegând astfel să
onoreze chemarea de acum aproape un secol a
mentorului său „înnodarea de bune relaţiuni şi cu
alte biblioteci si muzee”, cu toata lumea culturală.
Revista cu numărul 10/ noiembrie 2009 se
deschide cu un Contraargument semnat de prof.
Zanfir Ilie - iniţiatorul, cel ce a mobilizat, inspirat
şi însufleţit colectivul redacţional în întreaga
construcţie editorială – contraargument care poate
fi apreciat ca un răspuns la provocările lansate în
Argument: organizarea Târgului şi Festivalului de
carte, continuarea revistei de cultură,
deschiderea Salonului literar
şi
înfiinţarea editurii „Axis Libri”, dar şi
inaugurarea noii Filiale „Grigore Vieru”.
Celui care s-a dăruit cu spirit şi faptă
Bibliotecii timp de peste 4 decenii –
Nedelcu Oprea - i se dedică, ca un ultim
omagiu, o pagină de sensibilă evocare a
personalităţii.
Păstrând aceeaşi structură ca şi
numărul anterior, în cele 198 de pagini
sunt acoperite teme majore, de interes
cultural şi profesional în care autorii:
bibliotecari, profesori universitari,
doctori şi doctoranzi, ingineri, scriitori,
jurnalişti etc. dezbat evenimente
literare - Virginia Bobaru sau istorice
Letiţia Buruiană, Zanfir Ilie si Coriolan
Păunescu iar despre personalităţi istorice si politice
cu dragoste de carte - Valentina Oneţ şi Radu Moţoc.
Despre respectul datorat cărţii, limbii române,
dar şi literaturii scriitorilor gălăţeni întreprind
adevărate analize Petru Iamandi, Theodor Parapiru
şi a.g. secară.
Publicată sub egida Bibliotecii Judeţene, revista
rezervă un spaţiu generos articolelor din domeniul
bibliologiei şi ştiinţei informării realizate atât de
specialiştii noştri, cât şi de colegi din biblioteci
prestigioase din ţară: Violeta Moraru, Dorina Balan,
Mia Bararu, Florina Diaconeasa, Eduard Claudiu
Brăileanu, Adrian Valentin Vesel.
La capitolul Personalia, Constantin Ardeleanu
şi Valentin Bodea readuc în memorie, figura
istoricului şi cercetătorului - bibliotecar Paul
Păltănea, respectiv omului politic Costache Negri.
În Portret, Ioana Dragotă recenzează monografia
Mariei Gârbe- un omagiu adus bibliotecarei Livia
Bacâru, iar Angela Baciu ne propune un amplu
interviu cu Leo Butnaru.
La rubrica Eseuri, Florina Zaharia introspectează
relaţia scriitor – operă, iar colegul nostru, Andrei
Parapiru, ne face cunoştinţă cu cartea-fond a lui
Tolkien - „Silmarillion”.

Restituţio găzduieşte, de această dată, cercetările
Simonei Moţoc despre ceramica deruteză şi, cum
era firesc, expresii ale spiritului academicianului
V.A. Urechia, surprins în citate extrase din opera sa
de către Paula Balhui, bibliotecar.
Numărul 11/noiembrie 2010 este dedicat
aniversării a 120 de ani de la inaugurarea Bibliotecii.
Editorialul semnat de prof. Zanfir Ilie, intitulat „La
ceas aniversar” ne introduce în lumea Bibliotecii
„V.A. Urechia” şi a colecţiilor sale oferind deschidere
prezentării pe care Letiţia Buruiană, redactorul şef
al publicaţiei, o face instituţiei de cultură gălăţene.
BiblioPhilus dedică paginile sale unui manuscris
inedit: „Biografia M.S. Carol I”, de V.A. Urechia.
Rubrica ProDomo – din lumea bibliotecilor oferă
specialiştilor din biblioteci spaţiu de promovare a
realizărilor profesionale, de prezentare a evoluţiei
instituţiei bibliotecare, noutăţi,
evenimente.
Istorici
gălăţeni,
etnografi, teologi, reprezentanţi ai
etniilor, oameni de cultură şi critici
de artă din ţară pun la dispoziţia
cititorilor, informaţii pertinente
într-o rubrică interesantă având
titulatura BiblioPolis – confluenţe
spirituale.
CarpeLibrum – note de lectură
este consacrat unor studii, eseuri
literare, iar Restituţio pune în valoare
idei şi fapte de cultură semnate
Vasile Alexandrescu Urechia.
Anii îşi urmează cursul firesc,
înlesnind trecerea de la o generaţie
la alta, potenţând sensul şi
amploarea valorilor culturale. Între
gestul ctitorului de bibliotecă din
noiembrie 1901 şi apariţia acestui al 12-lea număr
s-a scurs peste un secol, un răgaz istoric în care
iubitorii cărţii şi ai cuvântului scris şi-au manifestat
aspiraţia către experimentul lăuntric, practicând
respectul pentru semeni, propunând idei, proiecte,
experienţe, modele. O carte este o lume, o bibliotecă
este un Univers, un cosmos spiritual în care valorile
se presupun şi se condiţionează reciproc.
Cititorii reali, dar şi cei potenţiali sunt invitaţi să
răsfoiască paginile acestui periodic, ca şi pe a celor
cu care Buletinul Fundaţiei Urechia se completează:
revista de cultură „Axis Libri”, buletinul informativ
„Asociaţia”, „Anuarul evenimentelor culturale”,
„Oameni în memoria Galaţiului” ş.a., produse
ale Bibliotecii „V.A. Urechia” care vă vor îmbogăţi
cultural şi spiritual.
Note:

1. Oprea, Nedelcu. Biblioteca Publică „V.A. Urechia” Galaţi:
Monografie. Vol.1. Ed. A 2-a. Galaţi: Axis Libri, 2010, p. 59.
2. Idem, p. 61
3. Buletinul Fundaţiunei Urechia. Bibliotecă. Pinacotecă.
Muzeu. Bucureşti: s.n., 1901, p. 1

7

An IV, nr. 12, septembrie 2011

AXIS LIBRI

Biblio-Breviar • Biblio-Breviar • Biblio-Breviar • Biblio-Breviar

Victoria Frâncu

Limbaje de indexare: structură, compatibilitate,
multilingvism/ Indexing languages: structure, compatibility,
multilingualism
Galaţi: Axis Libri, 2011, 182 p.

Lucrarea Victoriei
Frâncu,
apărută
la
începutul lunii iunie 2011
la Editura AXIS LIBRI, în
ediţie bilingvă, cu o prefaţă
semnată de prof. univ.
dr. Ion Stoica, reuneşte
articole din perioada
1997-2007, prezentate de
autoare în cadrul unor
Anca Hatapuc
conferinţe internaţionale.
Toate cele şapte texte sunt consacrate analizei
unui subiect extrem de provocator: limbajele
documentare ca mijloace de acces ale utilizatorului
la subiectele documentelor, elaborarea, structura,
și cu deosebire, rolul acestora într-o societate aflată
într-un consistent efort de re-poziţionare în raport
cu universul informaţional.
Dincolo de punctul de vedere personal asupra
temelor investigate, lucrarea oferă o privire de
ansamblu asupra preocupărilor indexatorilor de
a identifica şi pune în practică cea mai eficientă
metodă de trecere de la un limbaj de indexare bazat
pe sisteme de clasificare (Clasificarea Zecimală
Universală), din care sunt preluate şi valorificate
elementele forte, la un limbaj nou, mai atractiv
pentru utilizator, şi anume tezaurele de descriptori.
Autoarea surprinde în profunzime etapele acestui
proces de re-dimensionare a limbajelor de indexare.
Primul text, Language Barriers and Bridges: a
Comparative Study on the UDC Editions/Bariere şi
punţi lingvistice: studiu comparativ despre trei ediţii
ale CZU (1997, Londra) – ediţiile medii în limbile
engleză, franceză şi română - relevă, prin prisma
unui demers analitic, diferenţele ce pot să apară la
nivelul schemelor de clasificare, ca rezultat al unor
probleme de traducere şi sintaxă, în ciuda unui
nivel similar de specificitate. Odată depăşite aceste
dificultăţi, atuuri ca notaţia în cifre arabe (ca soluţie
optimă de transgresare lingvistică), dezvoltarea
8

extrem de generoasă a taxonomiilor, acoperirea
conceptelor complexe prin apel la indici auxiliari,
fac din CZU un excelent limbaj intermediar pentru
transferul de informaţii în diverse baze de date.
CZU se află în centrul analizei şi în ultimul text
al lucrării: Does convenience trump accuracy? – the
avatars of the UDC in Romania/Are confortul un atu
asupra acurateţei? – avataruri ale CZU în România
(publicat în 2007 în Extensions and Corrections to
the UDC). Autoarea sintetizează rezultatele unui
seminar naţional din 2006 cu privire la utilizarea
CZU în bibliotecile din România, reiterând
avantajele şi dezavantajele acestui sistem de
reprezentare a subiectelor. O altă problemă adusă
în atenţie, care ar merita o dezvoltare mai largă,
este legată de predarea CZU în universităţile din
România. Sunt prezentate, de asemenea, două
proiecte de organizare a informaţiei în bibliotecă
plecând de la CZU. Primul, dezvoltat la BCU
„Carol I” Bucureşti, vizează elaborarea unei baze
de date pentru bibliografiile la cerere, organizată
tematic pe baza structurii Clasificării Zecimale
Universale. Cel de-al doilea proiect, implementat
la Biblioteca Universităţii din Craiova, este axat
pe elaborarea unei liste de descriptori de subiect
prin corespondenţă cu indicii CZU. Studiul mai
cuprinde şi prezentarea a două proiecte ce au ca
punct de plecare armonizarea dintre o structură de
clasificare şi o structură de tezaur.
Ideea combinării limbajelor de clasificare
cu limbajele de indexare, bazate pe cuvinte
cheie, este tratată pe larg în alte două texte:
Harmonizing a Universal Classification System
with an Interdisciplinary Multilingual Thesaurus:
Advantages and Limitations/Armonizarea unui
sistem de clasificare universal cu un tezaur multilingv
interdisciplinar: avantaje şi limite (2000, Toronto) şi
Language-Independent Structures and Multilingual
Information Access/Structuri independente lingvistic
şi accesul multilingv la informaţie (2002, Granada).
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Ambele se înscriu pe aceeaşi linie a încercării de a
valorifica avantajele unei structuri ierarhice extrem
de complexe în completarea unui limbaj mai
apropiat de limbajul natural, implicit mai accesibil
pentru utilizator, cu scopul de a-i oferi acestuia
cele mai eficiente instrumente pentru regăsirea
informaţiei - chei de căutare prin diverse categorii
de descriptori şi deopotrivă prin indici CZU. Aceştia
din urmă sunt priviţi, cu predilecţie, prin prisma
corespondenţei biunivoce cu vedetele de subiect
(situaţia ideală), în vederea asigurării consecvenţei
în indexare. Autoarea abordează teme inerente
construcţiei tezaurelor: mijloacele de a reduce
ceea ce reprezintă un deziderat în cazul limbajului
natural, dar devine problematic în cazul limbajelor
de indexare, respectiv bogaţia de semnificaţii
reliefată prin sinonimie şi omonimie. Alături de
metodele de dezambiguizare sunt prezentate, de
asemenea, relaţiile dintre descriptorii de subiect.
Studiul A Linguistic Approach to Information
Languages/O abordare lingvistică a limbajelor
de informare (2003, Salamanca) reia şi dezvoltă
problema importanţei contextului în cazul
termenilor unui limbaj de indexare şi analizează
etapele traducerii implicate în procesul de indexare.
Prin prisma definirii unei situaţii de comunicare,
limbajul de indexare este identificat drept codul prin
care mesajul (conţinutul documentului) ajunge de
la emiţător (indexatorul, cu rol de emiţător secund,
întrucât el reprezintă, într-o primă fază, un receptor
în relaţie cu autorul documentului) la receptor
(utilizatorul). Autoarea urmăreşte dublul proces
de traducere implicat în situaţia de comunicare
(indexarea propriu-zisă, trecerea de la limbajul

Victoria Frâncu

natural
la
limbajul
de
indexare):
într-o primă
etapă, o tradu
cere concep
tuală, ce presu
pune analiza
documentului,
identificarea
şi
selectarea
noţiunilor
esenţiale care
acoperă conţi
nutul acestuia,
urmată
de
o
traducere
lingvistică,
adică exprimarea conceptelor, a noţiunilor prin
descriptori de subiect.
Textele An interpretation of the FRBR model/O
interpretare a modelului FRBR (2004, Londra) şi
Subjects in FRBR and Poly-Hierarchical Thesauri
as Possible Knowledge Organizing Tools/Subiecte
în FRBR şi tezaurele poli-ierarhice ca posibile
intrumente de organizare a cunoştinţelor (2006,
Viena) se opresc asupra analizei noilor modele
conceptuale dezvoltate de IFLA începând cu
1992 şi finalizate cu apariţia FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic Data), FRAD
(Functional Requirements for Authority Data) şi
FRSAD (Functional Requierments For Subject
Authority Data), pentru a răspunde în mod eficient
complexităţii crescânde în privinţa organizării
formale şi de conţinut a resurselor informaţionale.
Primul studiu dezvoltă, plecând de la exemplul unei
enciclopedii virtuale Nichita Stănescu, o aplicaţie a
modelului FRBR, urmărind prima grupă de entităţi
(bibliografice) precum şi atributele şi relaţiile
aferente. Cel de-al doilea studiu este consacrat
poli-ierarhiilor, privite din perspectiva modelului
entitate-relaţie. De asemenea, este urmărit locul
atribuit, până în acel moment, subiectelor în cadrul
noilor modele conceptuale. Trebuie menţionat
că Victoria Frâncu a fost membră a grupului
consultativ al FRSAD în perioada 2005-2006.
Lucrarea se constituie ca un material extrem de
util tuturor bibliotecarilor interesaţi de limbajele
de indexare, de capacitatea acestora de a oferi
utilizatorilor acces cât mai eficient la informaţie.
9
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Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi
implicată în standardizarea biblioteconomică
naţională
Datorită evoluţiei şi
legăturilor dintre ramurile
ştiinţelor,
astăzi
este
mult mai dificil pentru
instituţiile implicate în
satisfacerea
nevoilor
consumatorilor să evalueze
şi să compare produsele
şi serviciile, fie ele şi de
tip informaţional. Mai
Dorina Bălan
mult ca oricând, încrederea
consumatorilor depinde de comportamentul
responsabil al instituţiilor care trebuie să se plieze pe
norme clar reglementate, în speţă standarde.
S-a constatat că standardele au un impact direct
asupra rezultatelor activităţii. Un studiu realizat
de AFNOR, organizaţia franceză de standardizare
a ajuns la concluzia că ”standardizarea contribuie
în proporţie de 25% la produsul intern brut (PIB)
şi 66% din cele 1.790 de întreprinderi interogate
consideră că standardizarea generează beneficii”.
Standardele sunt elaborate de specialiştii dintr-un
anumit domeniu de activitate şi reprezintă o serie
de norme naţionale corelate cu cele europene şi
internaţionale, având aspect de legislaţie pe diverse
domenii.
Standardele se elaborează la nivel internaţional,
regional şi naţional. Coordonarea se realizează prin
structuri comune şi acorduri de cooperare.
La nivel internaţional, standardizarea este
făcută de:
•
ISO – Organizaţia Internaţională de
Standardizare;
•
IEC – Comisia Electrotehnică Internaţională;
•
ITU – Uniunea Internaţională a
Telecomunicaţiilor.
ISO-Organizaţia
Internaţională,
de
Standardizare, a fost înfiinţată în 1947 şi este cea mai
mare organizaţie de acest tip, organismul după care
se pliază instituţiile cu acelaşi obiect de activitate la
nivel continental şi naţional.
Ea promovează şi administrează parteneriatele
cu organizaţiile internaţionale elaboratoare de
standarde, consorţiile industriale, forumurile
societăţii civile şi universităţile pentru a îmbunătăţi
10

valoarea şi eficienţa standardelor internaţionale.
Numără 163 de organisme naţionale de standardizare
din tot atâtea state, 159 de membri şi 209 comitete
tehnice cu o colecţie actuală de 18.500 de standarde.
Elaborează standarde pentru produse şi servicii în
domeniul neelectric (servicii, construcţii, chimie,
agricultură, standarde fundamentale, produse de uz
casnic şi timp liber, inginerie mecanică, materiale
metalice, materiale nemetalice, sănătate, mediu şi
protecţia vieţii, transport şi ambalaje), tehnologia
informaţiei şi sisteme de certificare şi acreditare.
Echipa ISO răspunde de supervizarea a 3.274
de organe tehnice care oferă soluţii reale la o gamă
variată de întrebări specifice cu care se confruntă
comunitatea internaţională.
Structuri la nivel regional:
1. comitete pentru Europa:
•
CEN – Comitetul European pentru
Standardizare;
•
CENELEC – Comitetul European pentru
Standardizare în Electrotehnică;
•
ETSI – Institutul European pentru
Standardizare în Telecomunicaţii.
Integrarea europeană, dar şi decizia Comisiei
Europene de a da standardelor o valoare decisivă
pentru libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor
în cadrul Uniunii au adus un rol determinant
instrumentului normativ elaborat. Schimburile
în cadrul Pieţei Unice trebuie să se conformeze
anumitor reguli. Comisia a considerat că trebuie să
lase instituţiilor implicate în elaborarea standardelor
posibilitatea de a specifica modalităţile şi mijloacele
de atingere a acestor obiective.
CEN – Comitetul European de Standardizare,
înfiinţat în 1961 are ca domenii de activitate
elaborarea de standarde pentru produse şi servicii
în domeniul neelectric, sisteme de certificare şi
acreditare. El se compune dintr-un număr de 31 de
membri şi 292 de comitete tehnice, deţinând 13.829
de standarde.
2. comitete (comisii) pentru America:
• COPANT – Comisia de Standardizare Panamericană;
• MERCOSUR – Piaţa Comună a Sudului.
La nivel naţional, standardizarea are un sistem
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propriu de organizare. Organismele reprezentative
sunt membre ale organismelor regionale sau
internaţionale. În România, calitatea de membru
CEN/CENELEC o are ASRO, Asociaţia de
Standardizare din România.
Pentru procesul de standardizare din România
sunt responsabile Comitetele Tehnice, organe
fără personalitate juridică ale ASRO. Structura şi
modalităţile de lucru ale acestora sunt prevăzute
în standardul SR 10000-3. Activitatea comitetelor
tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi
european şi internaţional. Membrii acestora sunt
specialişti desemnaţi nominal de factorii interesaţi
şi împuterniciţi pentru reprezentare de către aceştia.
Comitetele Tehnice trebuie să asigure un echibru
al factorilor interesaţi: producători, utilizatori,
consumatori, autorităţi etc.
Comitetele tehnice sunt împărţite în două
sectoare:
•
CT departamentul electric;
•
CT departamentul neelectric.
La rândul lor, în conformitate cu cerinţele
stabilite la nivelul european şi internaţional,
fiecare sector se divizează în subsectoare. Unul
dintre acestea este Comitetului Tehnic 229.
Biblioteconomie informare şi documentare
care are ca obiective: elaborarea documentelor
normative naţionale, examinarea documentelor
normative de standardizare în vigoare, constând în
modificarea, revizuirea, confirmarea sau anularea
acestora, examinarea standardelor europene şi
internaţionale în vederea posibilităţii preluării lor
în calitate de standarde naţionale sau armonizarea
standardelor naţionale cu ele, colaborarea la
lucrările de standardizare în domeniu şi asigurarea
informaţiilor despre procesul de standardizare.
Comitetul elaborează standarde ținând cont
de principiile, metodele şi aplicaţiile privind
terminologia, practicile bibliotecilor, centrelor
de documentare şi informare, arhivelor, ştiinţei
informaţiei şi editării.
Componenţa comitetului este:
•
Expert: ing. Diana Iorga - ASRO;
•
Preşedinte: bibl. Dina Paladi - Biblioteca
Naţională a României;
•
Secretar: bibl. Nicoleta Rahme - Biblioteca
Naţională a României;
•
Membru: bibl. Robert Coravu – ABR;
•
Membru: bibl. Rodica Eliad – Biblioteca
Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” Bucureşti;
•
Membru: bibl. Mariana Gavrilă – Biblioteca
Metropolitană Bucureşti;

•
Membru: bibl. Elena Cătălina Rojişteanu Biblioteca Militară;
•
Membru: Narcisa Tănase – Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică;
•
Membru: bibl. Octavia Luciana Magde –
BCU “Carol I” Bucureşti;
•
Membru: bibl. Dragomir Cristina Voichiţa BCU “Carol I” Bucureşti;
•
Membru: bibl. Dorina Bălan - Biblioteca
Judeţeană “V.A. Urechia“ Galaţi;
•
Membru: Bogdan Popovici – MAI –
Arhivele Naţionale.
Comitete tehnice europene sau internaţionale
corespondente pentru CT 229 sunt: CEN: CEN/SS
F07; ISO: ISO/TC 37; ISO/TC 37/SC 1; ISO/TC 37/
SC 2; ISO/TC 37/SC 3; ISO/TC 37/SC 4; ISO/TC
46; ISO/TC 46/SC 11; ISO/TC 46/SC 4; ISO/TC 46/
SC 8; ISO/TC 46/SC 9.
La data de 7 iunie 2011, Biblioteca Naţională
a României, în calitate de coordonator al
secretariatului Comitetului Tehnic 229 şi alte
instituţii implicate, printre care şi Biblioteca “V.A.
Urechia”, membră al aceluiaşi comitet, au participat
la şedinţa care a avut loc la ASRO - Bucureşti. Pe
ordinea de zi a fost examinarea unui număr de 24
de standarde, în vederea stabilirii unei decizii de
anulare, reconfirmare sau revizuire a lor. Participarea
activă a bibliotecii noastre, care va armoniza 4
standarde dintre cele propuse la întrunirea CT 229,
se constituie într-o oportunitate pentru găsirea unor
soluţii comune, dar şi pentru a menţine contacte
cu specialiştii din domeniul bibliologiei şi ştiinţei
informării din ţară şi străinătate.
Specialiştii implicaţi în acest proces au
posibilitatea să-şi aducă propria contribuţie
la standardizarea naţională, europeană sau
internaţională şi să cunoască informaţiile propuse
pentru a fi incluse în standarde cu doi-trei ani în
avans, putând lua măsurile care se impun pentru o
uniformitate a activităţii bibliotecilor şi a informaţiei
dispusă către utilizatori.

Bibliografie:
1. Asociaţia de Standardizare din România.
Disponibil: http://www.asro.ro/. Data consultării:
[2011/06/25]
2. International
Organization
for
Standardization. Disponibil: http://www.iso.org/
iso/home.html. Data consultării: [2011/06/25]
3. Revista
Standardizarea.
Disponibil:
http://www.standardizarea.ro/. Data consultării:
[2011/06/25]
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Ghidul naţional român de catalogare
Realizări şi perspective
În munca sa de elaborare
a notiţelor bibliografice,
bibliotecarul
catalogator
foloseşte
standarde
bibliografice de descriere
şi clasificare internaţionale,
reguli şi norme cuprinse
în coduri naţionale de
catalogare,
metodologii
de lucru şi alte documente
elaborate
pe
plan
Catrina Căluian
internaţional.
Existenţa şi folosirea
unitară a aceloraşi instrumente de lucru de către toţi
specialiştii români în prelucrarea resurselor face
posibilă uniformizarea descrierilor bibliografice
la nivel naţional şi implicit înlesnirea accesului
nelimitat al utilizatorilor la universul bibliografic
românesc. Ghidul naţional de catalogare este
unul din aceste instrumente. Ideea elaborării lui
s-a proiectat în anul 2007 la întrunirea de lucru
a Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare din
cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România
(ABR). Necesitatea lui vine ca urmare a dezvoltării
unui nou model de catalogare care ţine seama de
conceptul FRBR (Functional Requirements for
Bibliographic Records) al IFLA (International
Federation of Library Associations) actualizat în
2009. Acest model a impus revizuirea standardelor
de descriere (ISBD-urile – International Standard
Bibliographic Description) şi implicit regândirea
şi adaptarea codurilor de catalogare la nivelul
exigenţelor secolului 21. Bibliotecarii specialişti
în catalogare, membri ai Asociaţiei Bibliotecarilor
din România, s-au mobilizat ca prin voluntariat să
realizeze un ghid naţional de catalogare adaptat la
cerinţele impuse de ultimele standarde şi norme
internaţionale din domeniul bibliografic. Este
important de amintit că din 1976, când un grup
de specialişti în biblioteconomie din mediul
universitar a elaborat „Ghidul de catalogare şi
clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare
din România”, în ţara noastră nu a mai existat
o altă iniţiativă de acest gen, ghidul în cauză
rămânând până astăzi singurul instrument de
acest fel pentru catalogatorii din toate tipurile de
biblioteci româneşti.
În prima fază de realizare a ghidului s-au
stabilit primele responsabilităţi la nivel de instituţie
participantă la întâlnire, după cum urmează:
• problemele şi aspectele privind titluri de lucrări
vor fi dezvoltate de specialiştii de la Biblioteca
Naţională a României, Biblioteca Academiei şi
12

Biblioteca Centrală Universitară București;
• responsabilităţile intelectuale şi Zona ediţiei vor
fi tratate de catalogatorii de la Bibliotecile Centrale
Universitare din Iaşi şi Cluj;
• descrierea pe nivele, Zona notelor şi Zona
datelor de publicare intră în responsabilitatea
Bibliotecii Centrale Universitare Timişoara;
• Zona colecţiei şi Zona descrierii fizice vor
fi rezolvate de Biblioteca Centrală Universitară
Bucureşti.
Acestui grup de lucru format din specialişti în
catalogare din Biblioteca Naţională a României,
Biblioteca Academiei, Bibliotecile Centrale
Universitare din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Timişoara,
Braşov şi Biblioteca Universităţii Politehnica din
Bucureşti i s-a alăturat, în anul 2008, Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia”, singura dintre toate
bibliotecile publice din ţară. Acest lucru se datorează
politicii manageriale care pune pe prim plan
perfecţionarea profesională, participarea activă a
bibliotecarilor gălăţeni la întrunirile şi conferinţele
organizate sub egida ABR, precum şi calităţilor
profesionale ale acestora. La ultima întâlnire a
grupului de lucru, din iunie 2011, catalogatorilor
din instituţia noastră li s-au atribuit responsabilităţi
legate de unele aspecte ale controlului de autoritate,
mai exact alegerea punctelor de acces şi stabilirea
formei autorizate pentru nume de persoane cu
titluri religioase sau nobiliare.
Viitorul ghid român de catalogare urmează
exemplul unor coduri naţionale din ţări cu
experienţă în domeniu, iar la baza alcătuirii lui
stau ultimele reglementări în domeniul bibliografic
elaborate de IFLA: normele ISBD ediţia consolidată
(2011), Declaraţia de Principii Internaţionale de
Catalogare (2009), Manualul UNIMARC/B (ed. a
3-a, 2008), RDA (Resource Description and Access,
2010), Names of Persons, Structures of Corporate
Name Headings (forma revizuită a FSCH, 2000),
GARR (Guidelines for Authority Records and
References, 2001), GSARE (Guidelines for Subject
Authority and Reference Entries, 1993), AACR2
(Anglo-American Cataloguing Rules) etc.
Trebuie precizat că noul standard internaţional
de descriere bibliografică, ISBD consolidat, a cărui
structură se va regăsi în viitorul cod naţional de
catalogare, combină textele celor şapte ISBD-uri
specializate într-un singur text adaptat în acord cu
cerinţele funcţionale pentru înregistrări bibliografice
(FRBR). Totodată se ştie că RDA este noul cod
internaţional de catalogare conceput pentru mediul
digital şi având la bază modelele conceptuale FRBR
şi FRAD (Functional Requirements for Authority
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Data). El abordează atât
probleme
de
catalogare
descriptivă, cât şi reguli de
stabilire a formelor autorizate
pentru creatorii lucrărilor.
Rolul acestui nou instrument
de lucru pentru catalogatori
este de a creşte posibilitatea
partajării informaţiilor bi
bliografice indiferent de
comunitate, limbă sau scriere.
Prin analogie, ghidul român de
catalogare fiind coroborat cu
noul standard multinaţional
RDA, va avea rolul de a asigura
o catalogare unitară la nivel
naţional, pe baza sa creânduse înregistrări bibliografice
compatibile care să faciliteze
schimbul de date la nivel
internaţional.
Beneficiarul
acestor rezultate va fi în
primul rând utilizatorul care
va avea acces la fondul bibliografic universal.
Materialele elaborate de bibliotecarii participanţi
urmează structura ghidului stabilită în 2009 şi
anume:
• I. Probleme şi principii generale
• II. Catalogare descriptivă
• III. Control de autoritate
• IV. Anexe
Întrucât noul cod de catalogare trebuie să
trateze toate tipurile de resurse bibliografice, ceea
ce înseamnă un volum uriaş de muncă, grupul de
lucru a convenit ca primele materiale elaborate să
vizeze monografiile. În acest sens, în prezent, sunt
spre finalizare textele care tratează catalogarea
descriptivă conform zonelor ISBD, descrierea pe
nivele a monografiilor apărute în mai multe volume
şi titlurile uniforme. De asemenea s-a lucrat, în
vederea folosirii uniforme a terminologiei, la
alcătuirea unei liste care să cuprindă categoriile de
suporturi ale resurselor catalogate şi la clarificarea
problemelor legate de respectarea normelor
privind regimul majusculelor, a prescurtărilor şi
abrevierilor. La următoarea întâlnire a grupului
(septembrie, 2011), se vor supune dezbaterilor
următoarele materiale:
 Harta care ilustrează dispunerea softurilor
de bibliotecă şi formatele bibliografice utilizate de
către bibliotecile din România. Răspunde: Biblioteca
Academiei;
 Lista cu calificativele atribuite creatorilor
conform responsabilităţilor. Răspunde: dna
Constanţa Dumitrăşconiu;
 Stabilirea formei autorizate şi a variantelor de
formă pentru nume de persoane cu titluri religioase
şi nobiliare. Răspunde: Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia”;

 Exemple de descrieri bibliografice realizate
în formatele UNIMARC şi MARC21. Răspunde:
grupul de lucru.
La ultima întâlnire a grupului de lucru din
iunie 2011, discuţiile s-au axat în principal pe
compararea formatelor bibliografice UNIMARC şi
MARC21. Dacă în 2008, grupul de lucru vedea acest
cod ca un manual util tuturor catalogatorilor din
ţară, independent de softul şi formatul bibliografic
folosit, astăzi materialele şi discuţiile se pliază
pe aceste două formate larg acceptate pe plan
mondial. Din acest punct de vedere, bibliotecarii
gălăţeni sunt în dezavantaj întrucât sunt singurii
care nu lucrează în unul din cele două formate.
Majoritatea celor din grupul de lucru folosesc
formatul UNIMARC.
Este bine de amintit că nu există un cadru
organizatoric oficial care să stabilească exact
resursele umane, financiare şi de timp necesare
realizării acestui cod de catalogare. Elaborarea lui se
bazează pe multă muncă efectuată de bibliotecarii
participanţi, în timpul liber, acest fapt ducând la
un ritm destul de lent al lucrului. În final, codul
naţional român de catalogare propus de grupul
de lucru al ABR va fi supervizat de o autoritate
ştiinţifică în domeniu din ţară, în speţă Comisia
Naţională a Bibliotecilor (CNB) sau Biblioteca
Naţională a României în virtutea rolului pe care
îl deţine ca agenţie naţională bibliografică. Când
vor fi rezolvate unele probleme legate de resursele
umane şi financiare, probabil Biblioteca Naţională
a României va prelua răspunderea definitivării
şi validării acestui ghid, aşa cum supervizează în
prezent realizarea unui alt instrument necesar
bibliotecarilor români, ghidul naţional de indexare
Lives-Ro.
13
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Ghidul de indexare LIVES-Ro
Întrunire de lucru - iunie 2011

Ghidul de indexare
LIVES-Ro, principalul in
strument de lucru care va
fi utilizat în bibliotecile din
România pentru indexarea
subiectelor, se va constitui
într-un material de referinţă
necesar şi util în egală măsură
bibliotecarilor
indexatori
şi utilizatorilor. Elaborarea
acestuia reprezintă o activi
Violeta Moraru
tate meticuloasă a cărei
finalitate se va materializa în Tezaurul enciclopedic de
vedete de subiect (LIVES-Ro) şi Manualul de indexare
aferent, instrumente de lucru esenţiale ce vor permite
indexarea unitară a subiectelor în bibliotecile
româneşti de toate tipurile, înlesnind astfel cititorilor
accesul la resurse.
În perioada 9-10 iunie 2011 a avut loc la Bucureşti,
la Biblioteca Naţională a României, în cadrul
Întrunirii Secţiunii Catalogare-Indexare a ABR, cea
de-a 10-a sesiune de lucru cu tema Validarea regulilor
de aplicare şi a subdiviziunilor generale şi specifice din
Ghidul de indexare LIVES-Ro.
Sesiunea de lucru s-a bucurat şi de această dată
de un larg interes, 19 membri prezenţi, bibliotecari
cu experienţă în domeniul clasificării şi indexării
resurselor. Din partea Bibliotecii Judeţene ”V.A.
Urechia” au participat 4 din cei 5 membri desemnaţi
de instituţie în Grupul de lucru: Mia Băraru, Dorina
Bălan, Otilia Badea şi Violeta Moraru.
Dezbaterile au fost conduse de dna Denise
Rotaru, coordonatoarea proiectului de elaborare a
Ghidului de indexare, şi s-au desfăşurat în acelaşi
spirit profesionist cu care ne-am obişnuit de la
întrunirile precedente.
Această întâlnire a avut ca obiect discutarea
subdiviziunilor de tipul Aspecte [+ adj. nume de
disciplină], care au impus o cercetare minuţioasă
în vederea stabilirii raportului lor cu vedetele nume
de disciplină, precum şi continuarea validării
subdiviziunilor de subiect, începută la întrunirile
anterioare.
Activitatea de validare a început cu dezbateri asupra
subdiviziunilor de subiect de forma Aspecte [+ adj.
nume de disciplină], analizându-se rolul semantic
al acestora şi relaţiile cu vedetele nume de disciplină.
Studierea structurii lor în catalogul BN-OPALE Plus
şi în Ghidul RAMEAU a semnalat şi de această dată
faptul că francezii nu au fost consecvenţi în privinţa
aplicării regulilor prevăzute în Ghid, ceea ce creează
dificultăţi în adoptarea unor reguli pentru Ghidul
românesc. În urma discuţiilor s-a decis necesitatea
existenţei subdiviziunilor de acest tip pe poziţie de
termen preferat, ele coexistând cu vedetele autorizate
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care desemnează disciplina. Fiind în raport de TA,
cele două vedete aflate în relaţie se vor diferenţia
prin nota de utilizare şi aplicare. În condiţiile în care
subdiviziunea Aspecte [+ adj. nume de disciplină]
arată un punct de vedere al conceptului definit de
intrarea-vedetă căreia îi este ataşată, indexatorul
trebuie să stabilească în ce măsură este reprezentat
domeniul/disciplina care este faţetă a subiectului
principal. Atunci când disciplina care redă o faţetă
a intrării-vedetă este reprezentată în întregime, se
alege ca subdiviziune termenul care desemnează acea
disciplină. În situaţia în care perspectiva din care este
tratat subiectul este reprezentată de disciplină doar
într-o anumită măsură, va fi ales termenul Aspecte
[+ adj. nume de disciplină]. Modificarea structurii
acestor subdiviziuni generează intervenţii asupra
vedetelor autorizate care indică disciplina, atât la
nivelul relaţiilor ierarhice, cât şi la cel al notelor de
utilizare şi de aplicare.
Dezbaterile s-au axat, apoi, pe redefinirea
subdiviziunii de formă Cărţi de rugăciuni şi
devoţiune, în scopul stabilirii corecte a structurii
acesteia şi a notei de utilizare şi de aplicare, luânduse în considerare specificul cultural-românesc.
Întrunirea a continuat cu discutarea, în ordine
alfabetică, a subdiviziunilor de subiect, validarea
termenilor realizându-se în urma confruntării
lor cu baza de date BN-OPALE Plus şi cu lista
de subdiviziuni on-line a Ghidului RAMEAU,
actualizată în 2010. În urma dezbaterilor au fost
completate/modificate şi validate un număr de 29
de subdiviziuni de subiect.
Doamna Denise Rotaru ne-a informat că
traducerea listei de autoritate RAMEAU efectuată
pe fişiere WORD a fost verificată şi introdusă
în proporţie de 93% în aplicaţia dedicată. Etapa
următoare este aceea de eliminare a termenilor
inutilizabili sau cu frecvenţă infimă de utilizare în
limba română, luându-se în considerare posibilitatea
prezenţei acestora în Tezaurul francez prin preluare
de la americani, în mod nejustificat, înainte de a fi
propuşi ca urmare a necesităţii existenţei lor.
Având în vedere complexitatea activităţilor de
construire şi validare a termenilor, precum şi de
stabilire şi armonizare a raporturilor dintre aceştia,
operaţiuni ce implică modificări, completări sau chiar
reconstruirea completă a unor vedete, dar şi crearea
altora noi, cu stabilirea corectă a legăturilor ierarhice,
se impune în mod cert desfăşurarea cu regularitate
a întrunirilor, cu participarea tuturor membrilor
Grupului de lucru constituit. În acest fel, finalizarea
Tezaurului LIVES-Ro se poate realiza în timp util,
acesta devenind un instrument de lucru performant,
necesar atât bibliotecarilor indexatori, specialişti în
structurarea informaţiei, cât şi utilizatorilor.
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Biblioteca universitară în societatea
informaţională

Civilizaţia
umană
experimentează în prezent
o nouă etapă care implică
folosirea
intensivă
a
informaţiei în toate sferele
activităţii şi existenţei
umane, cu impact econo
mic şi social major.
Informaţia reprezintă în
prezent, alături de elemente
vitale ale vieţii, o cerinţă
Viorica Dicu
fundamentală a existenţei
umane, fiind considerată hrană a spiritului.
În condiţiile impuse de aderarea la Uniunea
Europeană, bibliotecile universitare sunt orientate
spre asigurarea indicatorilor calitativi ai procesului
de învăţământ şi cercetării ştiinţifice. Biblioteca
universitară trebuie să aplice şi să dezvolte tehnici
şi tehnologii moderne în conformitate cu cerinţele
societăţii informaţionale. Învăţământul superior
are un rol hotărâtor în dezvoltarea societăţii
informaţionale bazate pe comunicare şi aplecare
către interesul fiecărui participant la acest proces.
Comunicarea, informarea, instruirea permanentă
a bibliotecarilor în domeniul tehnologiilor
informării şi documentării, reprezintă factori
esenţiali în procesul de modernizare şi evoluţie
continuă a bibliotecilor. Bibliotecarul trebuie să fie
un bun pedagog, să identifice cu uşurinţă sursele
de informare, să fie un bun educator în folosirea si
diseminarea informaţiei, în înţelegerea utilizatorilor
şi instruirea acestora.
Orientarea spre servicii trebuie să reprezinte
preocuparea fiecărei biblioteci universitare, în
sensul în care aceasta să poată identifica existenţa
informaţiilor solicitate de utilizatori, dar şi procurarea
lor într-un interval de timp corespunzător.
În condiţiile în care bibliotecile universitare nu mai
sunt singurele care gestionează informaţia, viitorul
acestora depinde de modul în care vor reuşi să-şi
adapteze colecţiile şi serviciile nevoilor utilizatorilor.
Bazele de date proprii, cataloagele informatizate, au
un rol important în activitatea bibliotecii universitare.
Ele pot fi accesate din orice zonă de pe glob și trebuie
să asigure gestiunea intelectuală şi documentară a
colecţiilor, să pună în valoare colecţiile bibliotecii, să
asigure schimburile şi cooperarea prin realizarea de
cataloage colective şi politici de achiziţie.
Conceptul Open Access, apărut în anul 2000,
permite accesul liber la informaţia ştiinţifică de
pretutindeni, este deschis către rezultatele proiectelor
şi cercetărilor, oferite gratuit de cercetători pentru
comunitatea ştiintifică. O acţiune asemănătoare se
desfăşoară într-un mare număr de universitaţi din
Europa care, prin propriile platforme electronice, îți

oferă acces gratuit la propriile publicaţii în format
electronic (anale, disertaţii, teze de doctorat, etc.). În
ceea ce priveşte accesul la informaţia veche existentă
în documentele bibliotecilor, au loc proiecte de
amploare cu privire la digitizarea acestor texte,
acolo unde există şi punerea lor în Open Acces.
Comunitatea Kosson reprezintă de asemenea
un spaţiu de informare pentru specialiştii români
din domeniul ştiinţei informării, pentru studenţii
care sunt interesaţi de noi tehnici şi tehnologii
de gestionare şi comunicare a datelor, în general
pentru fiecare cetăţean care doreşte să se informeze.
Accesul deschis la cercetare, resurse educaţionale
şi date de cercetare sunt acţiuni la nivel global
susţinute de IFLA în cadrul Planului Strategic din
perioada 2010-2015. Bibliotecile universitare au un
rol foarte important în dezvoltarea accesului deschis
prin competenţele pe care le au în constituirea
depozitelor de date, procesarea datelor, diseminarea
conţinutului digital.
Sistemul eLearning se dezvoltă în toate structurile
de învăţământ, studenţii având posibilitatea de
a accesa documentele on-line în orice moment,
dar şi de a purta discuţii interactive între studenţi
şi profesori. Fenomenul eLearning se dezvoltă
datorită cererii în creştere pentru învăţarea în forme
alternative celor tradiţionale, exprimată atât de
generaţia tânără, cât şi de generaţiile care au trecut
de vârsta şcolară.
Conceptul Information Literacy reprezintă
capacitatea grupurilor de utilizatori (cercetători,
studenţi, cadre didactice) ce aparţin bibliotecii
ştiintifice, de a interacţiona eficient cu informaţia
electronică. De aceea se impune consilierea
utilizatorilor cu privire la utilizarea cataloagelor
electronice şi a instrumentelor de căutare. În cadrul
unor universităţi europene şi americane, astfel de
cursuri sunt obligatorii şi fac parte din curricula
universitară.
Este foarte important ca România să dezvolte
o strategie de digitizare la nivelul instituţiilor de
învăţământ superior pentru ca rezultatele cercetării
româneşti să fie cunoscute şi diseminate la nivel
internaţional. Bibliotecile vor continua să existe,
dar nu se vor limita doar la rolul de intermediere
între resursele de informare şi utilizatori, ci se vor
implica tot mai mult în cercetarea şi dezvoltarea
cunoaşterii, în construirea bazelor cunoaşterii şi în
transferul cunoaşterii.
Bibliotecile universitare, pentru a supravieţui,
trebuie să se adapteze noilor cerinţe, să devină punctul
central al documentării ştiinţifice, să contribuie la
îndeplinirea obiectivelor majore ale învăţământului
superior care, la rândul său, contribuie la dezvoltarea
societăţii bazate pe cunoaştere.
15
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Reguli de catalogare:
de la AACR la RDA
În
1967
ţările
anglofone au fost dotate
cu un standard de
catalogare numit AngloAmerican Cataloguing
Rules (AACR) din nevoia
de unificare a regulilor de
catalogare între cele două
maluri ale Atlanticului.
A doua ediţie publicată
în 1978 a fost denumită
Iulia Sergiu
cu acronimul AACR2.
Normele din AACR2 au fost apreciate pe plan
mondial, dincolo de sfera anglofonă, reprezentând
un ansamblu de regulile frecvent utilizat, tradus în
numeroase limbi.
AACR2 a fost supus unor revizii periodice
sub egida Joint Steering Committee for Revision of
AACR (JSC). Cele mai importante revizii datează
din 1988, 1998, 2002 şi 2005. JSC l-a ales în
postura de redactor şef şi responsabil intelectual
pe canadianul Tom Delsey, cunoscutul creator al
modelului FRBR. RDA a fost pus în valoare de Joint
Steering Committee for Development of RDA (JSC)
ce reunea reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale
anglo-americane: American Library Association,
Australian Committee on Cataloguing, British
Library, Comitetul canadian de catalogare,
Chartered Institute of Library and Information
Professionals - CILIP), Library of Congress
În aprilie 2005, JSC a anunţat lansarea unui
standard de catalogare revizuit în întregime ce nu
va purta acelaşi nume. AACR apărut în 1967, va lăsa
loc noului standard intitulat Ressource Description
and Access (RDA).
RDA sau Resource Description and Access
reprezintă un set de instrucţiuni pentru catalogarea
cărţilor precum şi a altor materiale deţinute de
biblioteci şi alte organizaţii culturale cum ar fi
muzeele şi galeriile. Lansat în iunie 2010 sub forma
unui site web - RDA Toolkit - este succesorul ediţiei
a 2-a a Regulilor de Catalogare Anglo-Americane
(AACR2). Deşi nu a fost adoptat imediat în Statele
Unite, RDA a fost testat de Biblioteca Congresului,
Biblioteca Naţională de Medicină şi Biblioteca
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Naţională de Agricultură, în cadrul planului de
testare desfăşurat în bibliotecile naţionale din Statele
Unite. În urma testelor făcute de cele 3 biblioteci, s-a
hotărât ca RDA prezintă încă probleme. În analiza
finală, Comitetului de Testare şi Coordonare al
RDA recomandă ca cele 3 biblioteci naţionale să
adopte RDA ţinând cont de faptul că trebuie făcute
anumite schimbări. Data de punere în aplicare a fost
stabilită ca fiind ianuarie 2013.
RDA este acronimul pentru Descrierea şi Accesul
la Resurse, un standard nou pentru conţinutul de
metadate folosite ca suport pentru descoperirea,
identificarea şi utilizarea informaţiilor. Standardul
este utilizat în mediul digital şi este destinat
utilizărilor multiple. Acesta este pus la dispoziţia
utilizatorilor care vor să găsească, să identifice, să
selecteze, să obţină sau să folosească informaţia,
dar şi celor ce au nevoie să-şi organizeze resursele şi
informaţiile într-o manieră profesională.
RDA se adresează în primul rând bibliotecilor,
dar şi comunităţilor destinate documentării şi
educaţiei, arhivelor şi muzeelor.
Bibliotecile şi-au pierdut statutul de a fi sursa
principală care oferă informaţii, fiind depăşite de
noii distribuitori de informaţii. Deşi bibliotecile
deţin documente ce nu se găsesc în altă parte,
acestea pun la dispoziţie o interfaţă şi servicii mai
puţin atractive decât Amazon şi Google. Dacă
bibliotecile vor dori să evite marginalizarea, vor
trebui să facă schimbări fundamentale în abordarea
serviciilor chiar dacă acestea vor impune cheltuieli
materiale şi de personal.
Webliografie:
1. Bibliothèque nationale de France. Disponibil:
www.bnf.fr. Data consultării: [2011/07/13]
2. Joint Steering Committee for Development
of RDA. Disponibil: www.rda-jsc.org. Data
consultării: [2011/07/14]
3. Library of Congress. Disponibil: www.loc.
gov. Data consultării: [2011/07/11]
4. RDA: Resource Description & Access.
Disponibil: www.rdatoolkit.org. Data consultării:
[2011/07/05]
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Proiectul „Oameni în memoria Galaţiului”

la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi

Conceptul de bibliografie
locală nu reprezintă o noutate
pentru bibliotecile publice
din România. Alăturânduse activităţii mult mai ample
de constituire a bibliografiei
naţionale, bibliografia locală
a reprezentat încă din anii
‘70 o arie de interes pentru
multe biblioteci judeţene,
care au început să ţină o
Camelia Toporaș
evidenţă informaţională şi
documentară cât mai extinsă, atât din perspectivă
curentă, cât şi retrospectivă, asupra monografiilor
şi a părţilor componente (articole, studii, capitole
etc.) din documentele existente sau achiziţionate
de către bibliotecă, ce făceau referire la unitatea
administrativ-teritorială studiată (regiune, judeţ)
sau la personalităţile ce aparţineau prin naştere sau
adopţie spaţiului respectiv. Aceste referinţe erau
ulterior cumulate sub forma unor anuare ce ofereau
informaţii preţioase asupra multiplelor faţete ale
vieţii unei comunităţi pe parcursul unui an, pornind
de la aspectele sociale, economice, ştiinţifice până la
cele referitoare la viaţa şi activitatea oamenilor ei de
seamă.
Biblioteca „V.A. Urechia” este una dintre
bibliotecile cu tradiţie în domeniul bibliografiei
locale, primul anuar ce aduna referinţe despre
judeţul Galaţi şi personalităţile sale din periodicele
şi monografiile intrate în colecţiile bibliotecii pe
parcursul anului 1968 văzând lumina tiparului
în anul 1974. De fapt, cu un an înainte, apărea
primul dicţionar biobibliografic realizat în cadrul
bibliotecii, volum ce aduna în paginile sale o parte
dintre personalităţile marcante ale judeţului Galaţi.
Această activitate nu s-a întrerupt de-a lungul
timpului, din 1999 ea căpătând o nouă formă prin
exploatarea posibilităţilor conferite de programul
automatizat al bibliotecii ce oferea un modul
dedicat bibliografiei locale. Un aport important
în completarea informaţiilor biobibliografice l-au
avut şi personalităţile în cauză, fie direct, prin
completarea fişelor personale ce au adus un plus

de informaţie în reconstituirea parcursului social şi
profesional al acestora, fie indirect prin intermediul
documentelor, scrisorilor şi fotografiilor adunate
în cadrul Colecţiilor Speciale ale bibliotecii, în
special prin intermediul donaţiilor celor care au
conştientizat importanţa conservării în timp a
documentelor de interes local.
Volumul mare de informaţie adunată prin
munca constantă a bibliografilor şi bogatul
material documentar din colecţiile bibliotecii
trebuiau valorificate şi aduse la lumină, în special
în contextul mediatizării rolului bibliotecii publice
în domeniul conservării memoriei locale, dar şi
pentru accentuarea importanţei bibliotecii moderne
în conturarea identităţii locale, funcţie cu atât mai
importantă în contextul globalizării.
Astfel, la începutul anului 2008, colectivul Biroului
Informare bibliografică îşi propunea ambiţiosul
proiect de promovare a personalităţilor gălăţene,
mai mult sau mai puţin cunoscute comunităţii
locale, pornind în primă instanţă cu realizarea de
expoziţii şi fişe biobibliografice ale personalităţilor
ce împlineau o cifră rotundă în acel an, cu proiecte
şcolare de popularizare ale acestora, cu articole în
presa locală ce readuceau în faţa gălăţenilor profilul
unor oameni care prin ceea ce au realizat în viaţă au
făcut sau fac cinste judeţului.
Pornit din pasiunea descoperirii şi valorificării
preţioaselor documente şi informaţii adunate de-a
lungul timpului în tezaurul cultural al Bibliotecii
„V.A. Urechia”, proiectul a căpătat în timp o viaţă
proprie. El s-a extins inevitabil dincolo de aria
instituţiei sau chiar de limitele judeţului, datorită
faptului că aceste personalităţi, nu în puţine cazuri,
şi-au pus amprenta şi asupra vieţii altor localităţi sau
locul lor de obârşie îi făcea să fie revendicaţi drept
personalităţi şi de alte aşezări din ţară sau chiar de
peste hotare, acolo unde ne-au dus şi cercetările
noastre în scopul completării informaţiilor
biografice. Acestea s-au adăugat rezultatelor muncii
de cercetare desfăşurate în cadrul colecţiilor
bibliotecii sau în mediul electronic, în scopul
depistării tuturor resurselor care puteau contribui
la conturarea profilului uman şi profesional al
17
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respectivelor personalităţi.
Rezultatul palpabil al proiectului s-a concretizat,
până în momentul de faţă, în apariţia a două
volume din seria „Oameni în memoria Galaţiului”,
dedicate personalităţilor aniversate/comemorate
pe parcursul anilor 2008, respectiv 2009 de către
Biblioteca ”V.A. Urechia”, un al treilea volum
corespunzător anului 2010 fiind în lucru. Astfel
29 de oameni de seamă sunt prezentaţi în primul
volum şi alţi 29 sunt cuprinşi în cel de-al doilea,
personalităţi gălăţene prin naştere sau prin adopţie.
Nu avem pretenţia a fi epuizat pe parcursul
acestor ani toate personalităţile ce se încadrau
profilului trasat, optând pentru evidenţierea acelora
mai puţin cunoscute, a celor existente în colecţiile
speciale ale bibliotecii prin documente inedite
sau a celor pentru care am putut obţine preţioase
informaţii cu ajutorul sprijinului familiei sau a celor
care i-au cunoscut.
Personalităţile sunt prezentate în ordinea
calendaristică a aniversărilor/comemorărilor.
Fiecare în parte beneficiază de o scurtă prezentare,
precedată de o fotografie şi de un citat sub semnătura
autografă a personalităţii prezentate. Acestea sunt
urmate de o fişă biografică ce conturează activitatea
socială şi profesională şi de o bibliografie ce pune
în evidenţă opera şi/sau referinţele ce îi confirmă
valoarea, asigurându-i intrarea în memoria
culturală a comunităţii locale. Fişa bibliografică a
fost împărţită în două secţiuni. Pe de o parte, a fost
reflectată opera personalităţii în cauză, în ordinea
importanţei contribuţiei: monografii semnate de
acesta ca autor sau în colaborare, opere publicate în
volume, articole din periodice, manuscrise existente
în colecţiile speciale ale bibliotecii, documente
audio-video, documente electronice, contribuţii în
calitate de traducător sau coordonator; o a doua
secţiune a bibliografiei fiind dedicată referinţelor,
sub formă de monografii, părţi componente din
volume sau articole, iconografie şi webliografie.
S-a dorit ieşirea din forma stereotipă a unui astfel
de volum, astfel încât informaţiile biobibliografice
să se împletească în mod fericit cu materialul vizual,
o cercetare intensă fiind realizată pentru depistarea
portretelor şi fotografiilor ce aduc un plus de valoare
acestei lucrări. Este reflectată selectiv şi iconografia,
o atenţie aparte fiind dată în cadrul volumului de faţă
imaginilor, fie că este vorba de fotografii şi portrete,
fie că este vorba de facsimile ale scrisorilor existente
în colecţiile bibliotecii şi care reconstituie frânturi
18

din personalitatea celor în cauză, fie că este vorba
de fotografii ale monumentelor ce le eternizează în
piatră sau marmură chipul.
Beneficiile tehnologiei moderne au făcut ca
acestă cercetare să se extindă şi în baze de date
străine unde am desoperit uneori cu emoţie
fotografii sau importante informaţii biografice
ce au îmbogăţit materialul documentar. Astfel că
dincolo de resursele proprii bibliotecii, dar nu în
ultimul rând, în ultima parte a fişei este inclusă şi o
secţiune de webliografie ce face trimitere la resurse
din mediul electronic. Chiar dacă se caracterizează
prin volatilitatea informaţiilor, aceste resurse nu
pot fi ignorate în noul context informaţional,
ele oferindu-ne uneori acces la opere ale
personalităţilor, la surse de încredere legate de
diferitele aspecte ale vieţii şi operei celor în cauză şi
nu în ultimul rând la material iconografic.
În aceste două volume pot fi descoperiţi
profesori, compozitori, scriitori, istorici, artişti
plastici, ingineri, oameni care au făcut performanţă
în domeniul lor de activitate, ale căror nume, nu în
puţine cazuri, le găsim pe plăcuţa unei străzi sau
a unei clădiri, transpuse într-un bust de mâinile
unui artist care a vrut să le întipărească chipul în
piatră sau în bronz sau al căror renume este dus mai
departe de denumirile unor instituţii de prestigiu.
Cel de-al doilea volum adună în partea introductivă
gânduri, impresii şi ecouri declanşate de primul
volum, dar şi de proiect în ansamblul său, ecouri
la nivel internaţional, naţional şi local semnate de:
Elizabeth Anne Melrose - membru al comitetului
Secţiunii de Genealogie şi Istorie Locală a Federaţiei
Internaţionale a Asociaţiilor şi Instituţiilor
Bibliotecare (IFLA) şi editor al newsletterului
secţiunii, Pavel Chihaia - scriitor, prof. univ. dr.
Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi la Universitatea
din Iaşi şi redactor şef al revistei academice „Acta
Iassyensia Comparationis”, prof. univ. dr. Manuela
Cernat de la Universitatea din Bucureşti, Valentin
Talpalaru, scriitor şi critic literar şi, nu în ultimul
rând, pasionaţii de istoria Galaţiului, colaboratori
permanenţi ai bibliotecii: prof. Corneliu Stoica,
părintele Eugen Drăgoi, prof. dr. ing. Rodica
Alexandru – reprezentanta AGIR.
Adeseori, oameni de seamă dispar din memoria
colectivă o dată cu dispariţia generaţiei din care
au făcut parte. Rolul bibliotecii locale este de a-i
trece dincolo de bariera timpului, de a-i menţine
nemuritori în paginile cărţilor sau în colecţiile de
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documente ale bibliotecilor publice. Sperăm ca acest
demers editorial să le ofere generaţiilor viitoare
mesajul trecutului - un tezaur informaţional complex
referitor la moştenirea culturală şi la valorile umane
ale judeţului Galaţi, o colecţie de memorie locală vie
ce poate evidenţia în faţa comunităţii locale imensul
potenţial de informaţie al Bibliotecii „V.A. Urechia”,
deschizând larg o
poartă spre istoria
locală a judeţului
Galaţi.
Coperţi
Oameni
în
memoria Galaţiului
: aniversări 2008 /
Toporaş
Camelia,
Irimia
Rocsana,
Badea Otilia, Bute
Mihaela ; coord.: Ilie
Zanfir.- Galaţi : Axis
Libri, 2009
Oameni
în
memoria Galaţiului
: aniversări 2009 /
Toporaş Camelia, Irimia Rocsana, Badea Otilia,
Bute Mihaela ; coord.: Ilie Zanfir.- Galaţi : Axis
Libri, 2010
În primul volum din ciclul „Oameni în
memoria Galaţiului” au fost evocaţi:
Manole Auneanu – scriitor şi ziarist,
Mihai Berza – istoric şi profesor universitar,
Smaranda Brăescu – paraşutist şi pilot, Severin
Marcel Bumbaru – inginer automatizări şi
profesor universitar, Constantin Calmuschi
– profesor şi publicist, Agricola Cardaş –
agronom şi profesor universitar, Alexandru
Cernat – general de armată, Ioan Cetăţianu –
profesor şi publicist, Costache Conachi – poet şi
om politic, Ioan Constantinescu – critic literar şi
profesor universitar, Dimitrie Cuclin – compozitor,
filosof şi scriitor, Negoiţă Dănăilă – chimist şi
profesor universitar, Ludovic Feldman – violonist
şi compozitor, Ionel Fernic – compozitor, aviator
şi scriitor, Valentin Gheorghiu – compozitor şi
pianist, George Ivaşcu – critic literar, scriitor şi
profesor universitar, B. Jordan – învăţător şi scriitor,
Constantin Levaditi – medic şi microbiolog, Ioan
Licea – profesor şi publicist, Dumitru Moţoc –

chimist şi profesor universitar, Moise N. Pacu
– profesor şi publicist, Tudor Pamfile – etnograf
şi folclorist, Victor Papilian – medic, scriitor şi
profesor universitar, Anghel Rugină – economist şi
profesor universitar, Alfons Oscar Saligny – inginer
chimist, Dorothea (Lola) Schmierer-Roth – pictor
şi profesor, Aristide Serfioti – medic, Ion Ţarălungă
– pictor, Gheorghe Zane – economist, istoric şi
profesor universitar.
În cel de-al doilea volum din ciclul „Oameni
în memoria Galaţiului” au fost evocaţi: Niculae
Abramescu – matematician şi profesor, Nicolae
Argintescu-Amza – critic de artă, eseist
şi traducător, Dumitru Bogatu – profesor
universitar şi ihtiopatolog, Toader Buhăescu –
matematician şi profesor universitar, Octavian
Buhociu – etnolog şi folclorist, Vasile Canarache
– muzeograf şi jurnalist, Laurenţiu Caton –
chimist şi profesor universitar, Iordan Chimet
– scriitor, scenarist şi traducător, Benedict
Corlaciu – scriitor şi publicist, Ileana Cotrubaş –
soprană şi profesoară
de canto, Constantin
Dimofte – artist
plastic şi profesor,
Ion Dongorozi –
scriitor şi profesor,
Gabriel Drăgan –
scriitor şi istoric
literar, Iosif Gafton
– episcop, Eremia
Teofil
Grigorescu
– general şi om
politic,
Gheorghe
Levcovici – artist
plastic şi profesor,
Eugen Virgiliu Moţoc
– inginer chimist şi
profesor universitar,
Barbu Nemţeanu – poet, publicist şi traducător, Ioan
S. Neniţescu – poet, Vasile Onuţ – artist plastic, Ştefan
Petică – poet şi ziarist, Gheorghe Petraşcu – pictor,
Nicolae Petraşcu – scriitor şi istoric literar, Spiridon
Popescu – scriitor şi profesor, Edgar Reichmann –
scriitor şi critic literar, Theodor Șerbănescu – poet
şi ofiţer, Mihai Honorius Teodorescu – inginer
mecanic şi profesor universitar, Constant Tonegaru
– poet şi publicist, Vasile Alexandrescu Urechia –
istoric, profesor universitar, scriitor.
19

An IV, nr. 12, septembrie 2011

AXIS LIBRI

Biblio-Breviar • Biblio-Breviar • Biblio-Breviar • Biblio-Breviar

CLUBUL DE VACANŢĂ - Clubul Curioşilor
Program educaţional – recreativ
Biblioteca
Judeţeană
„V.A.Urechia” a organizat
şi anul acesta CLUBUL
DE VACANŢĂ. Copiii,
tinerii, părinţii şi bunicii
au venit în această vară la
Bibliotecă şi au participat
la activităţile de vacanţă.
Programul
Clubului
Curioşilor a fost atractiv,
interesant şi diversificat
Maricica Târâlă-Sava ceea ce a adus un număr
mare de participanţi, în
medie 80 de copii la fiecare întâlnire,
30 de părinţi, 15 cadre didactice,
5 bibliotecare, 2 reprezentanţi ai
Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi
alţi colaboratori.
Deschiderea oficială a Clubului
Curioşilor a avut loc pe data de 13
iulie 2011 şi s-a desfăşurat în fiecare
zi de miercuri, între orele 10,00 –
12,00, până pe data de 7 septembrie,
inclusiv. Activităţile s-au desfăşurat
în curtea Bibliotecii, în cadrul Secţiei
pentru Copii şi în Sala
„Mihai Eminescu”.
Fiecare întâlnire a
avut ca obiectiv două
activităţi principale
şi s-a urmărit în
permanenţă
con
tactul
direct
şi
indirect cu cartea,
implicit cu lectura,
îmbinându-se
şi
cu alte genuri de
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activităţi educative
şi distractive. Printre
acestea, menţionăm:
„Recondiţionarea
documentelor” – acti
vitate
practică
la
Atelierul Legătorie al
B.V.A.U; „Lectura de
vacanţă – între obligaţie
şi plăcere”; „Atelier de
pictură”; „Prevenirea
accidentelor de circu
laţie”; „Teatru şi joc”;
„Prevenirea victimizării minorilor”; „Atelier
de olărit”; „Idei peste idei” – origami;
„Voluntarii în lumea cărţilor”; „Dimineaţă de
poveste” – lansarea volumelor pentru copii
a scriitoarei Cezarina Adamescu: „Poveşti
pentru Georgiana” şi „Râs în flăcări”; „Ghid
turistic de vacanţă” - concurs; „Jurnal de
vacanţă” - depănarea celor mai frumoase
şi hazlii întâmplări de vacanţă. Parteneri cu
contracte de colaborare încheiate pentru
activităţile clubului au fost Inspectoratul
Judeţean de Poliţie şi Şcoala Nr. 28 „Mihai
Eminescu”. Anul acesta ne-am bucurat de sprijinul
cadrelor didactice care s-au implicat voluntar într-o
participare la clubul nostru. Copiii au socializat, au
avut iniţiative frumoase, au căpătat încredere în ei şi
s-au simţit importanţi prin semnarea în condica de
prezenţă, prin implicarea în realizarea unui cont în
reţea de socializare (facebook) şi prin realizarea unei
reviste a Clubului Curioşilor. Putem spune că anul
acesta am avut o vară frumoasă şi bogată la Biblioteca
„V.A.Urechia”, iar pe viitor sperăm să ne diversificăm
serviciile astfel încât activităţile recreative să se
îmbine cu cele educative şi informale.
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Din nou la
CAFENEAUA CULTURALĂ

Anotimpurile s-au înţeles
între ele şi ne-am trezit într-o
dimineaţă că este vară. Şi
este vacanţă! Şi ne cuprinde
un dor de ducă. Dar ce facem
dacă suntem în oraş, nu avem
invitaţie pentru o excursie în
jurul lumii, nu avem nici măcar
bunici la ţară.
Unde mergem?
Mergem
la Biblioteca
„V.A. Urechia”! Iar dacă e joi
Violeta Opaiț mergem la Clubul de vacanţă Cafeneaua culturală, tot la Biblioteca „V.A. Urechia”!
Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi a săptămânii
până pe data de 16 septembrie, la ora 10:00, în
curtea Bibliotecii sau în sala „Mihai Eminescu” dacă
vremea nu permite desfăşurarea activităţilor în aer
liber aşa cum preferăm, la umbra copacilor, simţind
adierea vântului şi mirosul de cafea cu aromă de
bucurie. Este bucuria de a fi împreună pentru a
împărtăşi impresii despre ceea ce ne preocupă: o
carte pe care tocmai am citit-o, o poezie, un gând,
un cântec, o întâmplare care ne-a tulburat...
Cafeneaua culturală s-a născut din dorinţa de a
veni în întâmpinarea tinerilor gălăţeni cu o ofertă
atrăgătoare de petrecere a timpului liber îmbinând
activităţile educative cu cele de recreere. Învăţăm şi
ne distrăm împreună!
Iată propunerea noastră pentru această vară: .
13 iulie 2011, orele 10.00
Deschiderea oficială a Clubului de vacanţă –
Cafeneaua culturală
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Recital vocal-instrumental de muzică folk
susţinut de: Cătălin Rusen, Vlăduţ Olaru, George
Constantin, Iustin Ursică.
21 iulie, orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Prevenirea traficului de persoane şi a dispariţiei
minorilor.
Invitaţi: Ramona Axinte – agent principal
Inspectoratul de Poliţie Galaţi, Adrian Dura –
comisar-şef, Inspectoratul de Poliţie Galaţi, Cornelia
Crişan – inspector de specialitate, Centrul regional
împotriva traficului de persoane.
Impactul mass-mediei asupra omului. Dezbateri.
Invitat: Fănel Teodoraşcu, asistent - Facultatea de
Relaţii Publice, Univ. Danubius
28 iulie, orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor

Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Cine sunt EU? Masă rotundă. Discuţii. Dezbateri.
04 august, orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Muzica, pasiunea mea! Recital vocalinstrumental susţinut de: Vlăduţ Olaru, Cătălin
Rusen, George Constantin, Iustin Ursică.
11 august, orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Prevenirea manifestărilor violente în care sunt
implicaţi tinerii.
Invitaţi: Adrian Dura – comisar-şef, Inspectoratul
de Poliţie Galaţi, Ramona Axinte – agent principal,
Inspectoratul de Poliţie Galaţi.
Despre libertatea personală. Dezbateri.
Invitat: Daniela Parapiru, psiholog
18 august,orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Ora cinefilului. Vizionări şi discuţii.
Invitat: Ciprian Braşoveanu, actor la Teatrul
Dramatic „ Fani Tardini” Galaţi
25 august,orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Rolul iubirii în viaţa oamenilor şi în societate.
Discuţii.
Invitat: Daniela Parapiru, psiholog
01 septembrie, orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Ce este normalitatea? Care sunt drepturile mele?
Dezbateri.
Invitat: Daniela Parapiru, psiholog
08 septembrie, orele 10.00
15 minute de RÂS! - Umor
Am citit şi s-ar putea să-ţi placă şi ţie! - Propuneri
de lectură.
Frumuseţea - o atitudine interioară! Discuţii.
Invitat: Daniela Parapiru, psiholog
16 septembrie,orele 16.00
Închiderea Clubului de vacanţă. Premierea
membrilor fideli ai Cafenelei culturale. Bal mascat!
Şi nu uitaţi: chiar dacă vacanţa se va termina,
întotdeauna o cafea e mai bună în compania
prietenilor la Cafeneaua culturală! O cafea cu
aromă de bucurie. Bucuria de a trăi frumos!
21
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Din curiozităţile diasporei române

Deşi trăim vremuri
tulburi în care situaţia
României îi împinge pe mulţi
dintre conaţionalii noştri
să-şi părăsească ţara natală,
totuşi animaţi de speranţa
care ar trebui să moară
ultima, noi, cei rămaşi aici,
sperăm mereu că ei se vor
întoarce cândva în locurile
de unde au plecat, ceea ce ne
dă un imbold continuu de a-i
căuta pe toate meridianele
Antoaneta Turda
globului. Această căutare,
dincolo de latura pur afectivă, are desigur, şi una morală
întrucât nu e drept să ignorăm eventualele lor reuşite
în ţara de adopţie sau să fim nepăsători la posibilele lor
eşecuri. Aceasta este motivaţia principală pentru care, în
urmă cu vreo 15 ani, am început să adun date despre
românii din diasporă şi apoi, treptat, să pot oglindi acest
fenomen atât de mult dezbătut la ora actuală, prin prisma
bibliotecarului. Deşi drumul parcurs a fost marcat
deseori de incertitudini şi teama că nu întotdeauna datele
obţinute sunt cele reale, totul depinzând de sursele din
care mi-au provenit acestea, totuşi, după acest lung şir de
ani, am revelația multor certitudini şi, mai ales, mândria
că despre românii plecaţi se poate vorbi şi frumos. Acest
adevăr este oglindit în câteva lucrări de referinţă pe care
biblioteca noastră le deţine şi pe care le-am consultat, pe
lângă presa literară şi alte materiale diverse care conţin
datele care mi-au fost necesare în acest sens. Pentru
informaţii despre literatura exilului am consultat cele
două ediţii ale Enciclopediei exilului literar românesc
(2003 şi 2010) scoase de Florin Marinescu la Editura
Compania din Bucureşti precum şi recentul Dicţionar
al scriitorilor români de azi editat la Editura Porţile
Orientului, din Iaşi, în 2011. Alături de literatură, baletul
este strâns legat de diaspora română, date privitoare la
balerinii români stabiliţi pe toate meridianele globului,
putând fi găsite în lucrarea semnată de Caracaş Călin
şi Săndulescu Vivia, Consemnări coregrafice : Baletul
Operei Naţionale Bucureşti, apărută în 2011 la Editura
Rao din Bucureşti. Despre artiştii plastici atât din
România cât şi din diaspora am aflat multe amănunte
mai ales din cele două volume ale lucrării: Enciclopedia
artiştilor români contemporani, apărută în 1996, la
Editura ARC 2000 din Bucureşti şi care poartă semnătura
a trei autori a căror muncă este pe deplin recompensată
moral de toţi cei care consultă această vastă lucrare. Ei
sunt: Alexandru Cebuc, Vasile Florea şi Negoiţă Lăptoiu.
Materialele folosite de-a lungul timpului conturându-mi
o viziune generală asupra diasporei, mi-au dat primele
satisfacţii, dar şi primele întrebări legate de acest
subiect, toate satisfacţiile şi dilemele diasporei române
concretizându-se treptat, în programul TINLIB, unde
am completat toate datele avute despre personalităţile
studiate. Completarea acestor date m-a dus, vrând
nevrând, spre labirintul unei lumi în care curiozităţi de
tot felul mi-au atras atenţia, ceea ce m-a determinat, la un
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moment dat, să încerc să reţin anumite aspecte legate de
personalităţi ale diasporei, dorinţa de a acumula tot mai
multe date transformându-se, treptat, într-o adevărată
frenezie care, odată instalată, a generat o muncă al cărei
rezultat abia acum pot spune că începe să se vadă. Nu
voi aminti în acest articol date referitoare la scriitori de
talia lui Mircea Eliade sau al altora de acelaşi calibru, ci
mă voi opri la nume mai puţin cunoscute, care totuşi au
acel minim de rezonanţă ca să merite atenţia românilor
rămaşi în ţară. Un astfel de nume este cel al Flaviei Cosma
care şi-a lansat la Baia Mare, în 27 noiembrie 2007, două
volume de poezii, moment ce mi-a stârnit curiozitatea
în ceea ce priveşte literatura română din Canada. În
timp ce culegeam date despre această scriitoare care
scrie atât în limba maternă cât şi în limba engleză, am
aflat că volumul pentru copii scris în limba engleză: The
adventures of Tommy Teddy Bear & Alex Little Bunny
(apărut în Canada) este ilustrat de către arhitectul
canadian de origine română Nicolas Varias (detaliu
notat la Menţiune de responsabilitate la titlul respectiv).
Observând acest amănunt, din întâmplare, am considerat
că e bine să trec în programul TINLIB toate datele pe care
le cunosc, pentru că, mergând pe anumite fire, drumul
prin labirintul diasporei îmi va fi mult mai uşor, toate
informaţiile privitoare la o personalitate depăşind, la un
moment dat, sfera personală, devenind astfel, treptat, o
mică părticică din acel întreg care e Diaspora Română.
Animată de dorinţa de a face o prezentare cât mai amplă
a fiecărei personalităţi în parte, am încercat, atât cât
mi-a fost posibil, să acopăr cu informaţiile potrivite, cât
mai multe din rubricile din meniul Autori. Unul dintre
numele la care am găsit destul de multe date este cel al
autoarei mai sus amintită, prezentată astfel în Meniul
Autori:
Nume, prenume : Cosma, Flavia
Cunoscut ca : Diaspora română
Profesia : ingineră
Domeniu de afirmare : literatură
Funcţii (la data înregistrării) : Preşedinta Asociaţiei
pentru Democraţie în România (cu sediul la Toronto)
Data naşterii : 5 iunie 1938
Loc naştere : Oradea
Naţionalitate : română
Cetăţenie : canadiană
Domiciliu : Toronto, Canada
Studii : Facultatea Electro-Energetică din cadrul
Institutului Politehnic Bucureşti
Studii : Şcoala Populară de Artă, secţia actorie
(Bucureşti)
Activitatea socio-profesională : în România a lucrat
în Radiodifuziune ca ingineră de sunet
Activitatea socio-profesională : în Canada a lucrat
în Mass-Media
Premii : a primit Premiul pentru Documentarul TV.
“Romania a Century at the Crossoard”
Premii : a primit premiu pentru volumul de poeme „47”
Colaborări la publicaţii : publică atât în presa literară
din România cât şi din Canada
Note : în 1974 părăseşte România
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Note : scrie în română şi în engleză
Autor al : (aici sunt trecute, în ordinea alfabetică
a titlului, toate cărţile pe care le deţinem precum şi 3
articole despre Flavia Cosma).
Acest exemplu mi se pare semnificativ mai ales pentru
faptul că autoarea scrie în două limbi, cazul fiind destul
de frecvent la scriitorii români din diasporă. Adunând
date despre românii de pretutindeni mi-am dat seama că
fiecare membru al diasporei menţionat în program are, în
biografia sa, cel puţin un aspect care merită să fie trecut la
una dintre rubricile pe care programul TINLIB le oferă.
În acest context ideatic voi mai pomeni câteva nume şi
amănunte legate de personalităţile diasporei dar, din
economie de spaţiu, voi aminti doar acele rubrici unde
sunt trecute datele lor cele mai importante. La balerina
Cora Benador am menţionat, la Note, că este fiica
scriitorului Ury Benador, cel care a lăsat câteva scrieri
valoroase în zugrăvirea evreimii din nordul Moldovei.
Un caz interesant din punct de vedere biblioteconomic
mi s-a părut scriitoarea Monica Săvulescu Voudouris,
născută în 1942 la Galaţi şi stabilită iniţial în Olanda
apoi în Grecia (amănunt consemnat la Note) întrucât
a semnat în trei feluri, toate menţionate la Formă
nepreferată: Săvulescu, Monica; Săvulescu-Voudouri,
Monica şi Voudouri, Monica. Cu pseudonimul Judith
Parker este semnat romanul poliţist cu tentă psihologică
Le pétale meurtrier, în spatele acestui pseudonim
ascunzându-se Mia Pădurean, cunoscută în România
mai ales după apariţia biografiei dedicată marelui actor
Gheorghe Dinică. Dintre rubricile cu o frecvenţă mare
de folosire în oglindirea diasporei române este cea
care marchează debutul. La Debut trec, în funcţie de
datele pe care le deţin, debutul propriu-zis (publicistic)
din presa literară şi repetând câmpul, trec şi debutul în
volum (editorial). Completând de-a lungul timpului
această rubrică am reţinut un caz mai aparte şi anume
un debut la 70 de ani. Este vorba despre scriitoarea
canadiană de origine română Elena Buică (n. 3 ianuarie
1933 în Ţigăneşti, jud. Teleorman) care a debutat în
2003 în revista „Observatorul” din Toronto, ea fiind o
colaboratoare constantă atât la această revistă cât şi la
„Destine literare” din Quebec. Acest ultim aspect amintit
este trecut la Colaborări la publicaţii.
Abordarea diasporei române deseori mi-a dat un
sentiment de tristeţe pentru că, adunându-mi materiale,
am observat că mulţi români au murit prin ţări străine,
neputând să-şi mai revadă ţara natală. Un astfel de caz
este cel al pictorului Cojan, Aurel (n. 3 martie 1914 în
comuna Beceni, jud. Buzău-m. în 2005 la Paris) plecat din
România în 1969, moment din care nu a mai revenit acasă.
El este consemnat în Enciclopedia artiştilor români
contemporani şi pe Wikipedia, surse din care am aflat
că a fost discipol al lui Camil Ressu şi al lui Francisc Şirato
(informaţie trecută la Studii unde am menţionat că între
1932-1934 a urmat cursuri la Academia de Arte Frumoase
din Bucureşti). Cercetând ambele surse am mai aflat
faptul că în 2004 i s-a conferit, din partea Preşedintelui
României, „Meritul cultural în grad de mare ofiţer”, ceea
ce am trecut la rubrica Distincţii-Decoraţii.
Culegerea datelor despre personalităţile diasporei
române, indiferent de formaţia lor intelectuală şi

domeniul în care se manifestă, mi-a produs, la un
moment dat, o mare satisfacţie în ceea ce priveşte
învăţământul românesc deoarece am observat, privitor
la activitatea socio-profesională a românilor de
pretutindeni că mulţi dintre intelectualii plecaţi au reuşit,
mai repede sau mai târziu, să se manifeste şi în ţara de
adopţie în domeniul în care s-au format în România,
pe lângă practicarea profesiei, mulţi fiind preocupaţi şi
de alte domenii în care excelează. Un exemplu în acest
sens este matematicianul şi scriitorul Bogdan Suceavă
cunoscut atât ca scriitor cât şi ca matematician. La acest
autor, născut în 27 septembrie 1969 la Curtea de Argeş,
semnificativ mi se pare faptul că şi-a continuat în SUA
studiile universitare de matematică, unde a obţinut şi
un Doctorat, în 2002 (menţionat la Titluri ştiinţifice
renumerate) fiind acum cadru universitar la California
State University. La acest scriitor am mai menţionat, în
rubricile adecvate, premiile obţinute şi debutul din 1990
precum şi faptul că a fost membru al Uniunii Scriitorilor
Români din 1 ianuarie 2002 până în 3 noiembrie 2009,
iar din 2005 este membru al Pen Club (SUA). Aceste
două aspecte ale apartenenţei sale la organizaţii sunt
relevate de programul TINLIB la rubrica Afiliere.
Formaţi bine în şcolile româneşti şi cu nostalgia ţării
natale în inimă, românii de pretutindeni deseori s-au
remarcat, indiferent de profesia avută, şi prin diverse
activităţi culturale menite a promova cultura română în
ţara de adopţie, reuşind să construiască, acolo unde au
decis să trăiască, adevărate oaze de românism, fie prin
revistele care deja sunt numeroase şi unde apar alături
de membrii diasporei şi scriitori din ţară, fie prin câteva
încercări de a organiza biblioteci româneşti, precum
aceea din Freiburg (înfiinţată la 1 mai 1949 la iniţiativa
lui Virgil Mihăilescu) şi Paris (Biblioteca Română „Petre
Sergescu-Marya-Kasterska” a fost înfiinţată la sfârşitul
anului 1961 de juristul Petre Cârjeu).
Recuperarea morală a conaţionalilor plecaţi m-a
ajutat să îmi formez o părere nu doar despre cultura
română văzută dincolo de graniţele ţării, ci şi despre
exponenţii minorităţilor naţionale porniţi de pe aceste
meleaguri, pentru că nu puţine sunt situaţiile în care ei
au ajutat la răspândirea culturii române prin traduceri.
În acest sens mă gândesc în primul rând, la traducătorul
şi eseistul de limbă germană, (stabilit în Germania)
Aescht, Georg care a tradus romanul lui Al.Vona Ferestre
zidite şi volumul scris de Alexandru Papilian Muşte sub
pahar, ambii romancieri aparţinând diasporei române.
Aspectele relatate în acest material desigur că dau
o imagine foarte generală a ceea ce înseamnă diaspora
română şi felul în care poate fi oglindită în TINLIB,
detaliile de tot felul, legate de personalităţile care trăiesc
în afara ţării, putându-se aborda doar pe măsură ce
pătrundem cât mai adânc şi exact posibil în acest deja
uriaş capitol de studiu, mereu deschis spre o cercetare
care se cere făcută cu multă obiectivitate şi rigoare.
Exemplele date au fost alese în aşa fel încât să
acopere, pe cât posibil, aria posibilităţilor de încadrare în
TINLIB şi cu intenţia de a demonstra faptul că românii
şi minoritarii de bună credinţă au mereu ceva de spus de
bine despre ţara în care s-au născut, indiferent când şi de
ce au părăsit-o.
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Documentar

Din presa gălăţeană a primului deceniu
al secolului al XX-lea (III)

Între 10 ianuarie
şi 7 iunie 1909 apare
săptămânalul
Praştia,
avându-l ca redactor
şef pe Dumitru Gorgos.
La început, este tipărit
la Tipografia Const. P.
Nicolau din Brăila, iar din
4 mai 1909 la Tipografia
Bălăşescu din Galaţi.
Revista
Societăţei
Leonica Roman
Cooperative şi Filantropice
a Funcţionarilor şi Meseriaşilor Agricoli din România
apare în perioada aprilie 1909-1910. Publicaţia
are o periodicitate lunară, avându-l ca redactor
pe Gh. Varlam Ghiţulescu. Începând cu nr. 3 din
1909, poartă titlul Tribuna Ştiinţifică, numele unei
publicaţii mai vechi a lui Gh. Varlam. La început,
revista este imprimată la Tipografia „Moldova”, o
perioadă de timp nu se mai menţionează tipografia,
după care este tipărită în Bucureşti, la Tipografia
„Jubileu”. Continuă publicaţia Revista funcţionarilor
agricoli. Organ al Societăţei Cooperative şi
Filantropice a Funcţionarilor şi Meseriaşilor Agricoli
din România, apărută la Iaşi între aprilie 1908 şi
martie 1909.
În perioada 19 aprilie 1909-21 august 1910,
apare săptămânal revista literară Înainte. I. Burbea
deschide efemerida cu articolul Ziaristica de
provincie. La 13 iulie 1909, apare un număr omagial
pe hârtie velină, închinat memoriei lui Mihai
Eminescu, reproducând câteva din poeziile marelui
poet naţional. Revista mai publică un interviu
cu C. Mille şi comentează
memorialul unei călătorii în
Japonia, scris de un gălăţean
care semnează Boris D.
Georgevici, „comerciant”(1).
În anul 1909 ia fiinţă la
Institutul Grafic „Schenk”Burbea Almanahul „Înainte”
avându-l ca editor pe Ion
Burbea. Printre colaboratori se
numără: Eleonora Burbea, Gh.
Ranetti, Şt. Drugă.
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La 21 iulie 1909, la Tipografia Ţăranu &
Co Bucarest, iese de sub lumina tiparului un
număr ocazional din Mischpoche. Erschienen zur
Hochzeitsfeier von Fräulein Lolotte Ruckenstein
und Herrn Sigmund Permutter, avându-l redactor
responsabil pe dr. Egon Rohrlich.
Între 1 decembrie 1909 şi aprilie 1910 apare
gratuit, cu o periodicitate lunară, Buletinul Ligii
Culturale a tuturor românilor. Secţia Galaţi, fiind
imprimat la Tipografia „Buciumul Român”.
Menirea buletinului este arătată în primul
număr:
„În el se vor arăta unele fapte mai de seamă din
activitatea Comitetului central al Ligii Culturale,
activitatea secţiunii noastre, noii membri înscrişi,
diferite propuneri ce ni s-ar face în legătură cu Liga
şi orice comunicări către membri.
Astfel fiecare membru va fi informat lunar despre
tot ce priveşte secţiunea locală”(2).
La 27 decembrie 1909 ia naştere săptămânalul
Dreptatea. Organ conservator-democrat. Apare
până la 13 iunie 1910. Între 1-10 ianuarie 1910, este
imprimat la Tipografia Nouă, iar din 17 ianuarie
1910 la Tipografia „Moldova”.
Tot în anul 1909 se înfiinţează şi publicaţiile:
Amicul producătorului şi comerciantului de băuturi
spirtoase şi Fluturaşul. Revistă şcolară, şapirografiată.
Cea din urmă apare în perioada 1909-1911, fiind
scrisă de un grup de elevi de la diferite licee din
Galaţi, sub redacţia lui C. Stoika.
Buletinul judiciar. Publicaţiune lunară a
instanţelor judecătoreşti din circumscripţia Curţii de
Apel din Galaţi vede lumina tiparului în data de 15
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ianuarie 1910.
În primul număr, în
articolul Drept program, se
arată necesitatea apariţiei
acestei tipărituri datorită
faptului că la Galaţi
existau mai multe instanţe
judecătoreşti, publicaţia
urmând să fie „un organ
esclusiv de publicitate
a
activităţei
acestor
instanţe” (3). Buletinul
va fi folositor atât pentu
magistraţi, avocaţi cât şi
pentru comercianţi, aceştia având ocazia „a se pune
în curent cu jurisprudenţa creiată şi cu modul de
a rezolva – diferitele chestiuni de drept – de către
instanţele judiciare din circumscripţia Curţei de
Apel din Galaţi” (4).
Urmând modelul revistelor franceze de drept,
cum ar fi Revue des grands procès contemporaines,
buletinul va publica pe lângă hotărârile mai
importante şi reportaje despre dezbaterile proceselor
de seamă, pledoarii, rechizitorii, ordonanţe
definitive, sentinţe comerciale, civile şi penale,
anchete judiciare, comerciale, dar şi articole de
drept, economie politică, sociologie.Apare până la
15 ianuarie 1911, avându-l ca director şi proprietar
pe C.G. Popescu, iar ca secretar de redacţie pe
Ştefan Chiriac. Începând cu 15 mai 1910, secretar
de redacţie devine Traian Constantinescu. Iniţial
este imprimată la Tipografia Teodor Dimitriade,
iar de la 15 ianuarie 1911 la Tipografia „Modernă”
Societate Cooperativă.
Sub conducerea unui comitet de profesori,
la 7 martie 1910 ia naştere, la Tipografia Iancu
Gh. Balaş, Primăvara. Foaie Septămânală. Din
10 octombrie 1910 are subtitlul: Foaie culturală
bimensuală. Apare la Tecuci până la 8 decembrie
1910.
Tot la Tecuci, însă în perioada 22 aprilie-11
iulie 1910, apar cele 7 numere din Alarma. Gazetă
politică, săptămânală, sub direcţia lui I.C. Popescu
şi a lui Romulus Dioghenide. Numerele sunt
imprimate la Tipografia ziarului „Adevărul” din
Bucureşti.
La 25 aprilie 1910, tot pe meleaguri tecucene,
apare sub direcţiunea unui comitet, Tecuciul.
Organ al Partidului Naţional-Liberal. Având multe
întreruperi de-a lungul existenţei, publicaţia apare
în 25 aprilie 1910, 3 noiembrie-31 decembrie 1913,

5 septembrie 1920-28 august 1921, 18 septembrie
1921, 29 aprilie-12 iulie 1923, 5 ianuarie 1924, 1-15
mai 1928, cu o periodicitate neregulată. În timp,
subtitlul suferă mai multe modificări, astfel că din
3 noiembrie 1913 adaugă în subtitlu, după cuvântul
liberal, cuvintele din Tecuci; între 29 aprilie-12 iulie
1923 este subintitulat Ziar naţional-liberal, iar la 5
ianuarie 1924 informaţia la titlu devine Ziar politic.
Între 18 septembrie 1920-1 iunie 1921, este editat
de Clubul liberal, iar între 10 iulie-18 septembrie
1921 este editat de Clubul Naţional-Liberal. De-a
lungul apariţiei, publicaţia este tipărită la diverse
imprimerii: Tipografia Iancu Gh. Balaş, Tipografia
şi legătoria de cărţi Vasile S. Adam, Tipografia
Institutului de Arte Grafice „Lupta” Nicolae Stroilă,
Tipografia „Tiparul Tutovei” Grünberg din Bârlad.
La un moment dat, ziarul a fost suplinit de
Liberalul. Ziar al Partidului Naţional-Liberal din
jud. Tecuci (1 ianuarie 1922; 21 martie 1923).
Trebuie menţionat faptul că într-o perioadă
anterioară, între 27 aprilie 1906 şi 8 martie 1907, tot
la Tecuci, a apărut o publicaţie purtând acelaşi titlu
Tecuciul. Organ al Partidului Naţional-Liberal.
NOTE:
1. Dicţionarul general al literaturii române. [Vol.
3]: E/K. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005, p.
725.
2. Guruianu, Virgil. Publicaţii periodice gălăţene.
În: Dominus, nr. 41, iunie 2003, p. 15 apud.
Buletinul Ligii Culturale a tuturor românilor. Secţia
Galaţi, 1 decembrie 1909.
3. Drept program. În: Buletinul judiciar.
Publicaţiune lunară a instanţelor judecătoreşti din
circumscripţia Curţii de Apel din Galaţi, an 1, nr. 1,
15 ianuarie 1910, p. 1.
4. Ibidem.
(Va urma)
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Asociaţia Bibliotecarilor din România
Filiala Galaţi - bilanţ şi perspective

Existenţa unor asociaţii
profesionale
în
mediul
bibliotecar este extrem de
necesară făcând posibilă o
mult mai bună colaborare
între cei care au îmbrăţişat
această meserie, o mai bună
cunoaştere a problemelor
în
mediul
Mihaela Bărbulescu existente
bibliotecar şi, în acelaşi
timp, facilitează comunicarea între bibliotecari
pentru a putea răspunde cu brio la necesităţile
informaţionale ale utilizatorilor.
Este foarte important ca diversele tipuri de
biblioteci să menţină o legătura între ele, deoarece
împreună pot face faţă cerinţelor utilizatorilor,
cerinţe care se diversifică din ce în ce mai mult. În
această idee, a avut loc pe data de 14 iunie 2011,
într-un cadru foarte
plăcut,
la
sediul
Bibliotecii
Judeţene
„V.A. Urechia” Galaţi,
şedinţa
Asociaţiei
Bibliotecarilor
din
România, Filiala Galaţi
care a avut ca scop
principal organizarea
de noi alegeri pentru
conducerea filialei.
Au participat la
această şedinţă atât
bibliotecarii
de
la
Biblioteca Judeţeană cât
şi cei de la Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos”
Galaţi, membrii în A.B.R.
Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa managerului
Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia”, dnul Ilie Zanfir,
a dnei director adjunct Letiţia Buruiană, a dnei
Mioara Voncilă, directoarea Bibliotecii Universităţii
„Dunărea de Jos” Galaţi, iar din partea conducerii
A.B.R. ne-am bucurat cu toţii de prezenţa dnului
prof. univ. Mircea Regneală, preşedintele A.B.R.
Activitatea dlui prof. Mircea Regneală este bine
cunoscută celor care sunt implicaţi într-un fel sau
altul în activităţile din mediul bibliotecar: lector la
Secţia de Bibliologie şi Ştiința Informării a Facultăţii
26

de Litere a Universităţii din Bucureşti (1991-1996),
conferenţiar (1997-2000), profesor (2001), şef de
catedră Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (din
2004). Responsabil al secţiei pentru Programul
Socrate/Erasmus, a întreprins stagii de perfecţionare
în Olanda, S.U.A., Franţa, Germania, Anglia, a
participat la numeroase congrese internaţionale
ale IFLA, la conferinţe şi reuniuni internaţionale,
fiind cooptat în structuri la nivel central european.
A fost director al Bibliotecii Centrale Universitare
din Bucureşti în perioada 2003-2010. Desfășoară,
de asemenea, o bogată activitate în cadrul Comisiei
Naţionale a Bibliotecilor, din anul 2002, precum şi
în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţămant
din 1990, asociaţie devenită A.B.R. din anul 2007.
De-a lungul timpului, a publicat numeroase
articole de specialitate atât în publicaţii din ţară,
cât şi din străinătate, precum şi cărţi de specialitate
deosebit de utile în acest
domeniu de specialitate.
Prin activitatea desfă
şurată în ultimele decenii,
activitate
managerială,
didactică, ştiinţifică, pu
blicistică, a contribuit
major la statuarea pro
fesionalismului în biblio
tecile din ţara noastră.
Bibliotecarii prezenţi
au putut lua parte la un
dialog interesant pe tema
activităţii
în
bibliotecă, dialog
în cadrul căreia
dnul prof. Mircea
Regneală, ne-a
vorbit despre ce
mai înseamnă
în ziua de astăzi
profesia
de
bibliotecar,
a
punctat diverse
aspecte
pro
fesionale cum ar
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fi: ideea de perfecţionare a bibliotecarilor la fiecare 5
ani, realizarea unui catalog colectiv al publicaţiilor,
lansarea unei noi cărţi pe tema Bibliotecilor din
România al cărei coordonator este, despre misiunea
de a fi bibliotecar, despre organizarea Conferinţei
Naţionale a A.B.R. din acest an și cea de anul
următor precum şi despre utilitatea alcătuirii unui
colectiv de sprijin al bibliotecii, alcătuit din persoane
care se simt apropiate de bibliotecă şi, bineînțeles,
apropiate de bibliotecari.
S-a vorbit şi despre realizarea unor instrumente
de lucru utile în activitatea de bibliotecă cum ar fi
realizarea unui “Ghid al Serviciului de Referinţe”
în ideea de a crea instrumente de lucru utile
profesiei şi mai ales în condiţiile în care serviciul de
referinţe capătă o pondere din ce în ce mai mare în
funcţionarea bibliotecii. De asemenea, s-a subliniat
necesitatea alcătuirii unui grup de bibliotecari care
se vor ocupa de realizarea unui ghid de catalogareindexare.
O discuţie interesantă s-a purtat pe tema
softurilor de bibliotecă, fără de care o bibliotecă nu
mai poate exista cu adevărat și mai ales nu poate
oferi servicii de calitate.
Dnul director, Ilie Zanfir, a abordat aspecte
legate de softurile de bibliotecă Tinlib si Aleph
şi a subliniat necesitatea achiziţionării unui
soft performant, amintind de problemele de tip
financiar întâmpinate la cumpărare, precum şi
costurile întreţinerii lui. În acest context s-a vorbit
şi despre alcătuirea consorţiilor de bibliotecă în
acest scop.
Problemele cu care se confruntă în ziua de
azi bibliotecile sunt asemănătoare indiferent că
vorbim de biblioteci publice sau de biblioteci
universitare.
Se simte din ce în mai acut nevoia de schimbare
atât în modul de organizare a bibliotecilor, a
spaţiului fizic ocupat de acestea, cât şi în serviciile
pe care le pot oferi utilizatorilor.
Mediul informaţional s-a propagat cu o foarte
mare viteză şi a cuprins într-un timp foarte scurt
toate sectoarele de activitate. Numărul de informaţii
zilnice creşte exponenţial, făcând din ce în ce mai
dificilă orientarea şi alegerea acelor informaţii
corecte şi pertinente.
Bibliotecarului îi revine datoria să facă lumină
în acest noian informaţional livrat de mass-media,
de instituţii şi organizaţii care sunt supuse tendinţei
de înnoire, pentru a putea fi competitive într-o

lume extraordinar de dinamică, globalizată, în
care informaţia ajunge la public în câteva secunde
printr-o singură atingere a mouse-ului.
Datoria bibliotecarului este de a se menţine
informat, de a şti la timp de noile apariţii tehnice,
pentru a le putea folosi în folosul cititorilor.
În acest sens dnul prof. Regneală ne-a vorbit
despre necesitatea de a fi pregătiţi să facem faţă
nevoilor informaţionale mereu în schimbare ale
utilizatorilor, de perfecţionare profesională, de
necesitatea familiarizării cu noile instrumente de
lucru, de crearea unor instrumente de lucru cât mai
utile în munca de bibliotecă.
În continuare, dna Florina Diaconeasa,
preşedinta Filialei Galaţi, ne-a prezentat raportul de
activitate după care s-a trecut la alegerile propriuzise. În urma procesului de votare, Filiala A.B.R.
Galaţi, a ales un nou Consiliu de conducere, pe
perioada 2011 – 2015.
1. Preşedinte, dna Dorina Bălan – Biblioteca
Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi;
2. Vicepreşedinte, dna Lenuţa Ursachi –
Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi;
3. Secretar, dna Catrina Căluian - Biblioteca
Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi.
Le dorim ca în perioada în care se vor afla la
conducerea filialei să colecţioneze cât mai multe
clipe frumoase şi fructuoase, cât mai multe
succese profesionale şi, bineînţeles, să ne bucurăm
împreună de o activitate cât mai diversă şi mai
constructivă în cadrul filialei, activitate de pe
urma căreia să beneficieze atât bibliotecarii cât şi
utilizatorii bibliotecilor noastre.
Bibliografie:

1. Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Victor. Bibliologie
romanescă. Idei. Portrete. Controverse. Targovişte: Editura
Biblioteca, 2008
2. http://proiectabr.wordpress.com/
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Salonul literar Axis Libri,
bilanţ la doi ani de la lansare
9 septembrie 2009 este
data la care Biblioteca
„V.A. Urechia” a inaugurat
Salonul literar Axis Libri,
ca extensie culturală a
brandului „AXIS LIBRI”,
care a debutat iniţial cu
revista şi editura ce poartă
acelaşi nume şi a continuat
cu manifestarea culturală
Silvia Matei
Târgul Naţional de Carte,
ajuns şi el în 2011 la cea de-a treia ediţie.
Salonul Literar Axis Libri face parte dintr-o
„integrală a manifestărilor” care şi-a propus să
promoveze cartea şi lectura, găzduind în fiecare zi de
joi a săptămânii, la ora 17:00, o serie de evenimente
culturale: lansări de carte, dezbateri literare, sau pe
teme majore din actualitate, expoziţii, sau recitaluri
de muzică şi poezie, oferind oportunităţi de punere
în valoare a potenţialului artistic din arealul Dunării
de Jos de la Galați.

Gândit iniţial ca un loc de întâlnire pentru
scriitorii gălăţeni, salonul şi-a deschis porţile şi
pentru scriitorii de pe alte meleaguri ale ţării
care şi-au dorit să-și lanseze cărți în ambientul
primitor creat de instituţia centenară, Biblioteca
„V.A. Urechia”. Sala de lectură Mihai Eminescu,
devenită de multe ori neîncăpătoare pentru zecile
de participanţi, oferă cadrul ideal pentru actul
artistic ce se desfăşoară aici, vegheat în permanenţă
de privirea caldă a Marelui Nostru Poet Naţional,
portretizat cu măestrie de artistul plastic gălăţean,
Nicolae Spirescu.
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Dacă ar fi să facem un bilanţ al celor patru
sezoane ce s-au desfăşurat în perioada septembrie
2009-iunie 2011, datele arătă astfel:
• stagiunea I (9 septembrie-17 decembrie
2009) a numărat 15 ediţii în care au fost
prezentaţi 23 de autori cu 26 de cărţi lansate
şi a avut loc o dezbatere culturală şi s-a
vernisat o expoziţie;
• stagiunea II (14 ianuarie-10 iunie 2010) a
numărat 20 ediţii în care au fost prezentaţi
32 de autori cu 37 de cărţi lansate şi au avut
loc 10 dezbateri istorice şi culturale;
• stagiunea III (16 septembrie-9 decembrie
2010) a numărat 13 ediţii în care au fost

prezentaţi 28 de autori cu 33 de cărţi şi au
avut loc 3 (trei) dezbateri culturale;
• stagiunea IV (13 ianuarie-21 aprilie 2011)
a numărat 14 ediţii în care s-au lansat 47 de
cărţi şi 27 de autori, având loc 2 dezbateri.
Făcând un total, putem afirma că au avut loc 62
de ediţii la care au fost prezentaţi aproximativ 110
autori cu 143 de cărţi şi reviste şi s-au desfășurat
nu mai puţin de 16 dezbateri pe diverse teme de
actualitate, cu peste 6000 de participanţi.
Dacă ne amintim de prima ediţie a Salonului,
aceasta a fost dedicată comemorării a 20 de ani de
la tragica dispariţie a 215 persoane în naufragiul
vasului Mogoşoaia şi a debutat cu lansarea cărţii
scriitorului Aurel Rău, „Mogoşoaia – istoria unei
tragedii”.
Treptat, s-au prezentat în faţa asistenţei gălăţene
autori precum: Constantin Vremuleţ, Dan Cheşcu,
Maximilian Popescu-Vella, Anton Stanciu, Tudose
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Tatu, Viorel Rotilă, Cătălin Negoiţă, A.G. Secară,
Violeta Ionescu, Cristian Nicolae Apetrei, Arthur
Viorel Tuluş, Constantin Ardeleanu, Diana Vrabie,
Dan Plăeşu, Ivan Ivlampie, Viorel Dinescu, Aurel
Stamate, Viviana Ivlampie, Ioan Toderiţă, Sanda
Panait, Ionel Marin, Nicolae Zainea Vornicoff,
Nory Bellu şi Alberto Simon Bellu, Valentin
Bodea, Claudia Partole, Constantin Cristian,
Neculai I. Staicu-Buciumeni, Marius Cioarec, Ion
Cordoneanu, Aurel Iacob, Nicolae Paul Mihail,
Theodor Parapiru, Coriolan Păunescu, Gheorghe
Gurău, Dan Goglează, Dorina Bălan, Apostol Gurău,
Vasile Ghica, Katia Nanu, Violeta Craiu, Paul SânPetru, Ioan Fărcăşanu, Mariana Solomon Lazanu,
Ionel Necula, Ioan Rusu, Gherghina Tofan, Ionel
Jecu, Virgil Costiuc, Pompiliu Comșa,
Ilie Zanfir, Speranţa Miron şi Cezarina
Adamescu. De remarcat sunt şi
prezentările de noutăţi editoriale făcute
de Valentin Ajder, directorul editurii
Eikon şi Aurel Ştefanachi, directorul
Editurii TipoMoldova, prieteni şi
colaboratori fideli ai Bibliotecii „V.A.
Urechia” şi cititorilor săi.
Salonul literar
Axis Libri se poate
lăuda şi cu prezenţa
unor personalităţi
marcante ale culturii
naţionale precum:
Gabriel
Liiceanu,
Ioana Pârvulescu,
Mircea Cărtărescu,
acad.
Gheorghe
Buzatu,
Theodor
Codreanu,
Aura
Christi, Vasile Andru, Cassian Maria
Spiridon, acad. Mihai Cimpoi, Nicolae
Dabija, Nora Iuga, acad. Dinu C. Giurescu,
Virgil Tănase, Eugen Ovidiu Chirovici,
sau Petru Lificiu, care au dat substanţă
întâlnirilor şi ne-au întărit încrederea
că efortul depus în organizarea acestor
evenimente nu este inutil.
Formatul deja consacrat al salonului
literar presupune de fiecare dată
deschiderea cu o succintă prezentare a invitaţilor,
făcută de Ilie Zanfir, Directorul Bibliotecii „V.A.
Urechia”, sufletul şi iniţiatorul acestui act cultural,
discuţiile pe marginea cărţilor lansate fiind
preluate şi conduse, apoi, de neobositul moderator
al întâlnirilor, scriitorul şi jurnalistul Theodor

Parapiru.
Rolurile s-au schimbat în permanenţă de-a
lungul desfăşurării evenimentelor din cadrul
Salonului Literar, astfel încât fiecare dintre scriitorii
fideli care au participat la salon au fost cel puţin o
dată comentatori dar şi protagonişti, lansându-şi în
acest cadru creaţiile literare.
Fiecare întâlnire de joi a avut farmecul ei,
fiind lansate discuţii incitante pe diverse teme de
actualitate. De remarcat sunt şi epigramele pline
de umor ale cunoscutului epigramist gălăţean Ion
Grosu, adresate fiecărui protagonist, care au dat
savoare şi au avut rolul de a destinde atmosfera de
fiecare dată.
În acelaşi cadru au fost lansate şi cele 35 de
lucrări publicate în
această perioadă la
Editura Axis Libri.
De asemenea,
trebuie
să
remarcăm şi cola
borarea fructuoasă
dintre toate insti
tuţiile de cultură
ale oraşului Ga
laţi, în special
cele cu Teatrul
Dramatic Fani Tardini, Teatrul Muzical
Nae Leonard şi Liceul de Artă Dimitrie
Cuclin care au răspuns prezent la
solicitarea Bibliotecii, participând în
cadrul salonului literar cu recitaluri sau
minispectacole artistice, îmbinânduse astfel toate faţetele artistice şi dând
culoare acestui act
cultural.
Acum
când
ne pregătim să
inaugurăm cel deal treilea an de
evenimente putem
afirma cu tărie că
Salonul
Literar
Axis Libri, iniţiat
şi patronat de
directorul general
al Bibliotecii „V.A. Urechia” şi moderat de scriitorul
şi jurnalistul Theodor Parapiru, a devenit un solid
punct de reper în viaţa culturală a gălăţenilor
iubitori de frumos, iar Biblioteca „V.A. Urechia”, cu
certitudine, fanionul culturii şi locul de întâlnire al
elitei intelectuale locale.
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„Casa de Cultură a Studenților” - la 50 de ani (II)
Cultură * Educație * Distracție

7. Let’s Folk - ianuariedecembrie 2011, sala de
spectacole a Casei de Cultură a
Studenţilor Galaţi, Club «Casa
Veche» - Serie de evenimente
cultural- distractive sub formă
de concerte, recitaluri şi audiţii
prin care se promovează muzica
Folk la nivelul studenţilor.
Concepute ca serate de muzică
Folk, cu invitaţi consacraţi la
nivel naţional prin acest gen
Dinu Gându
de muzică, evenimentele sunt
destinate tinerilor studenţi talentaţi, dornici de afirmare,
care fac sau nu parte din cluburile de muzică ale Casei
de Cultură a Studenţilor, dar care prezintă interes privind
muzica Folk.
8. Festival Naţional Studenţesc de Teatru- 29-30 aprilie
2011 - sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor
Galaţi, Club S, Sala Studio. Festival Naţional Studenţesc de
Teatru cu tema comică, cu participarea trupelor de teatru
aparţinând Caselor de Cultură a Studenţilor din ţară şi
din Galaţi, realizat de Casa de Cultură
a Studenţilor Galaţi în colaborare cu
trupa de teatru „De ce ficatu?..” şi în
parteneriat cu Teatrul Dramatic „Fani
Tardini” şi Universitatea „Dunărea de
Jos” Galaţi -Facultatea de Arte.
9. Cupa Liceelor la Streetdance - 1819 februarie 2011 - Sala de spectacole
a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi
- etapa locală de la Galaţi a implicat
desemnarea din rândul trupelor
participante a liceelor gălăţene a
primilor trei câştigători, care au
participat în luna aprilie 2011 la
etapa naţională a competiţiei, care s-a
desfăşurat la Bucureşti, în parteneriat
cu OneBit Dance Studio. Etapa locală
s-a desfăşurat în parteneriat cu trupa
de dans „Stance” şi Inspectoratul
Judeţean Şcolar Galaţi.
10. Anotimpuri Culturale Studenţeşti - ianuariedecembrie 2011 - Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi:
Club S, sala de Spectacole, foaierul sălii de spectacole,
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi - se desfăşoară
pe tot parcursul anului 2011, Anotimpuri Culturale
Gălăţene se doreşte a fi o serie de manifestări culturalartistice, sportive şi educative cu participare naţională,
ce reuneşte concerte, concursuri diverse, spectacole,
seminarii, dezbateri, colocvii. Partenerii permanenţi ai
acestui eveniment sunt: Universitatea „Dunărea de Jos ”
Galaţi şi Liga Studenţilor Galaţi.
11. Participări la festivalurile naţionale studenţeşti
- ianuarie-decembrie 2011 - Casele de Cultură ale
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Studenţilor din cele mai importante centre universitare
din ţară - deplasarea trupelor şi formaţiilor afiliate
Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi la festivalurile şi
concursurile naţionale organizate la nivelul MECTS,
precum şi deplasări efectuate la invitaţia celorlalte Case
de Cultură a Studenţilor.
12. „That’s Us”, ed. a IV – mai 2011 - Sala de spectacole
a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi – spectacol anual
realizat cu participarea tuturor trupelor şi formaţiilor
afiliate Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi, având şi
invitaţi de la celelalte Case de Cultură a Studenţilor din
ţară: dans, prezentări de modă, muzică folk, muzică rock.
13. Festivalul Naţional Studenţesc de Muzică Folk
«Baladele Dunării» ediţia a XV-a- mai 2011 – sala de
Spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi.
Festivalul Naţional Studenţesc de Muzică Folk reprezintă
manifestarea cultural artistică de gen la nivel naţional,
sub formă de competiţie, la care participă solişti şi
grupuri de muzică folk ce activează în Casele de Cultură
Studenţeşti. Pe lângă competiţia propriu-zisă, organizată
pe două secţiuni, trupe şi formaţii, Festivalul beneficiază
în fiecare an de prezența unor reprezentanţi de renume ai
muzicii folk care realizează workshopuri şi ateliere de lucru împreună cu
participanţii la eveniment.
14. „Operaţiunea Monstru” – iunie
2011 - amenajarea piscicolă „Cotoroaia”
din judeţul Galaţi – concurs naţional
de pescuit sportiv de tipul „catch and
release”, realizat conform ordinelor de
prohibiţie pe anul 2011. Toţi peştii prinşi
sunt eliberaţi după ce au fost cântăriţi
de arbitri şi li s-au înscris greutăţile în
fişele de concurs. Înaintea începerii
concursului, participanţii ecologizează
zona în care se desfăşoară concursul.
Primii trei clasaţi primesc premii
constând în echipamente de pescuit.
15. Clubul de turism sportiv –
ianuarie-decembrie 2011 – Casa de
Cultură a Studenţilor Galaţi, zone
montane de interes turistic şi sportiv
de pe teritoriul României. Clubul urmăreşte dezvoltarea
spiritului ecologic prin organizarea unor acţiuni de
profil, participarea la competiţii naţionale, precum şi
prin practicarea sportului în aer liber (alpinism, cros
montan, orientare turistică).
16. Şcoala de Vară – iulie- august 2011 – Casa de
Cultură a Studenţilor Galaţi, Universitatea „Dunărea
de Jos”, Galaţi – colocviu cu tema „Istorie şi filozofie
medievală” în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de
Jos” Galaţi, Universitatea Bucureşti-Centrul de Studii
Medievale, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Eveniment
cultural realizat prin susţinerea unei serii de seminarii
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tematice şi a unei sesiuni de lucrări ştiinţifice cu tema
care încearcă aducerea în atenţia publicului studenţesc
„Istorie şi filosofie medievală”, prezentate sau coordonate
din Galaţi a artelor medievale, cu precădere muzică cu
de către invitaţi de marcă în mediul academic, remarcaţi
specific medieval, sub forma unei seri de recitaluri a
prin publicaţii şi lucrări de specialitate în domeniul
trupelor de profil. Pe perioada desfăşurării concertelor
istoriei şi filosofiei.
se vor organiza diferite work-shopuri cu profil de arte
17. Olimp-X – iunie 2011 – Campusul universitar
medievale în foaierul sălii de spectacole a Casei de Cultură
„Al.I. Cuza”, diferite amenajări sportive din oraşul Galaţi
a Studenţilor, cât şi în Campusul studenţesc.
- Olimp-x reprezintă cel mai mare proiect destinat
24. S’live rock, ediţia a V-a – noiembrie 2011 – Club
activităţii sportive studenţeşti. Însumează şase sporturi
S – festival naţional studenţesc de muzică rock având
de actualitate în rândul comunităţii studenţeşti: fotbal,
ca scop promovarea acestui gen de muzică şi a tinerilor
volei, baschet, tenis cu piciorul, alpinism şi pescuit.
artişti în mediul studenţesc, prin prezenţa în concert a
Tradițional acest proiect, îşi propune să îi determine
câtorva trupe reprezentative pentru Casele de Cultură
pe tineri să acorde mai multă importanţă activităţilor
Studenţeşti din ţară şi din Galaţi, precum şi a unor artişti
sportive ca o alternativă sănătoasă la activităţi cum ar
ai genului deja consacraţi pe plan naţional.
fi privitul excesiv la televizor, jocurile pe calculator
25. BBoy Session, ediţia a IV-a – decembrie 2011 –
ş.a.m.d. Unul din atributele ce diferenţiază OLIMP-X,
sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi
față de alte proiecte cu caracter sportiv, îl reprezintă
- Competiţie internaţională de breack-dance, organizată
faptul că îşi propune să promoveze sporturi ce iniţial nu
pentru al patrulea an consecutiv de Casa de Cultură a
sunt practicate în masă de către studenţi.
Studenţilor Galaţi şi trupa de breackdance „BBoyzOnly”,
18. Let’s Rock – ianuarie-decembrie 2011 – sala
structurată pe mai multe secţiuni (1vs1, 2vs2, echipe) la
de spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi,
care participă trupe şi dansatori aparţinând Caselor de
Club S, Casa Veche, Campusul universitar „Al.I. Cuza”.
Cultură Studenţeşti din ţară, DJ consacraţi, trupe invitate în
Serie de evenimente cultural- distractive sub forma de
afara concursului, juriul având componenţă internaţională.
concerte prin care se promovează muzica rock la nivelul
26. Balul Bobocilor – decembrie 2011 – sala de
studenţilor. Concepute precum concerte de muzica rock
spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi, Club
cu invitaţi consacraţi la nivel naţional prin muzica rock,
S – Balul Bobocilor din Universitatea „Dunărea de Jos”
evenimentele sunt destinate tinerilor studenţi talentaţi,
Galaţi, presupune anual desemnarea câştigătorilor de
dornici de afirmare, care fac sau nu parte din cluburile
Miss şi Mister Boboc din rândul studenţilor din anul I ai
de muzica ale Casei de Cultură a Studenţilor, dar care
Universităţii „Dunărea de Jos”. Participanţii aleşi în urma
prezintă interes privind muzica rock.
unui casting sunt supuşi timp de o lună înaintea balului
19. Econatura – iulie 2011 – una din zonele de interes
la diverse probe neconvenţionale în concordanţă cu
turistic din judeţul Galaţi – program de ecologizare a
tema balului care se modifică de la an la an. Câştigătorii
unei zone de interes turistic din judeţul Galaţi, realizat de
sunt desemnaţi în urma unui spectacol de dans şi probe
către membrii clubului de turism sportiv afiliat Casei de
personale la care participă pe lângă concurenţi şi trupe
Cultură a Studenţilor Galaţi, în parteneriat cu studenţii
consacrate invitate.
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi.
27. Clubul de proiecte – ianuarie-decembrie 2011 –
20. Expoziţia foto – iulie-septembrie 2011 – foaierul
Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi - Activitate realizată
sălii de spectacole al Casei de Cultură a Studenţilor
de CCSG în parteneriat cu Liga Studenţilor din Galaţi
Galaţi, holul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi şi UGAL cu obiectiv educativ şi civic de a stimula
prezentarea neconvenţională a fotografiilor realizate de
participarea şi implicarea tinerilor (studenţi şi elevi) la
studenţii Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, precum
viaţa socială şi publică, cu toate aspectele acestea, cu
şi a unor artişti gălăţeni consacraţi.
scopul concret de a dezvolta simţul antreprenorial pe
21. Concurs Naţional Studenţesc de Street Dance –
acest segment de vârstă, de pregătire în managementul
octombrie 2011 – sala de spectacole a Casei de Cultură a
proiectelor europene, de a-şi însuşi competenţele
Studenţilor Galaţi – festival studenţesc de dans, cu temă
necesare administrării unui ONG sau abilitatea de a
impusă (streetdance) co-organizator fiind trupa de dans
întreprinde acţiuni în câmpul vieţii sociale, folosind
„Stance”, afiliată Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi,
pârghii antreprenoriale.
cu participarea trupelor de gen aparţinând Caselor de
28. Concert de Crăciun – decembrie 2011 – Sala de
Cultură Studenţeşti din ţară.
spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi - Gala
22. Festivalul Naţional Studenţesc de Modă
de Crăciun a Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi are
„Extravagance” – noiembrie 2011 – sala de spectacole a
ca scop atât recompensarea tuturor colaboratorilor săi
Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi – festival de modă,
cu prezenţa la un concert deosebit de colinde şi muzică
coiffure şi machiaj, realizat în colaborare cu agenţia de
tradiţională românească, cât şi premierea membrilor
modele „Qua Models” a Casei de Cultură a Studenţilor
trupelor afiliate care au obţinut distincţii la cele mai
Galaţi, la care participă în afara trupelor de modele a
importante competiţii studenţeşti organizate în ţară pe
Caselor de Cultură Studenţeşti şi importanţi designeri,
tot parcursul anului 2011 şi ai voluntarilor organizaţiilor
make up artists şi hair-styliști, cei din urmă realizând live,
nonguvernamentale non-profit.
pe scenă, demonstraţii de coiffure, tunsoare şi machiaj.
29. Gala CCS 50 de ani de cultură studenţească 23. Medieval Music Nights – noiembrie 2011 – Casa de
octombrie-noiembrie, 10 proiecte culturale de mare
Cultură a Studenţilor Galaţi - Seara medievală „Medieval
anvergură destinate sărbătoririi a jumătate de secol de
Music Night” reprezintă o serie mai amplă de manifestări
existenţă.
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Un nou monument la Galaţi

Bustul profesorului universitar
Vintilă Dongoroz

Cine
străbate
Strada
Domnească, la nr. 111, va observa
că în faţa clădirii Facultăţii de
Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
(fostul Institut „Notre Dame de
Sion”), în partea dreaptă a uşii
de la intrare, a apărut un nou
monument: Bustul profesorului
universitar Vintilă Dongoroz.
Este amplasat în vecinătatea celui
dedicat lui Mihail Kogălniceanu,
operă în bronz a sculptorului
Corneliu Stoica Wladimir Hegel, care străjuieşte
aici din 1975, iniţial fiind ridicat
în 1893 în Parcul „Mihai Eminescu”.
Pentru cei mai mulţi dintre gălăţenii de astăzi,
numele lui Vintilă Dongoroz este aproape, dacă nu
chiar total necunoscut. A fost jurist, avocat, profesor
universitar de drept penal, autor al multor lucrări de
drept, membru corespondent al Academiei Române
şi politician. Originar, aparţine meleagurilor gălăţene,
fiind născut la 27 martie 1893 la Tecuci. După studii
gimnaziale în oraşul natal, urmează Liceul „Unirea”
din Focşani, iar între 1912-1916 frecventează cursurile
Facultăţii de Drept din Bucureşti. La 27
decembrie 1919 îşi ia doctoratul în drept
cu teza „Dinamica socială a dreptului
penal”. Până în 1948 a activat ca avocat în
baroul Ilfov. De asemenea, la 1 ianuarie
1929 a fost numit conferenţiar de drept şi
procedură penală la Facultatea de Drept
din Bucureşti, iar la 15 noiembrie 1936 a
devenit profesor titular, funcţionând aici
până la 30 aprilie 1951. La 27 mai 1948 a
fost primit ca membru corespondent în
Academia Română, calitate care i-a fost
ridicată în acelaşi an, luna august, de către
autorităţile comuniste pe criterii politice.
A fost repus în drepturi post-mortem,
la 11 mai 1994. Vintilă Dongoroz a mai
activat ca profesor şi la Şcoala Superioară
de Ştiinţe Administrative din Bucureşti (1928-1936) şi
la Institutul Superior de Ştiinţe Penale (1930-1936). A
pledat în mai multe procese penale celebre: procesul
contingentării, procesul paşapoartelor, fraudele de la
Casa Muncii C.F.R, fraudele cu terenurile petrolifere,
procesul spirtului metilic, fraudele de la închisori
etc. Între 1 octombrie 1954 – 1 februarie 1964, când
s-a pensionat, a lucrat ca şef de secţie la Institutul de
Cercetări Juridice al Academiei şi membru în Consiliul
Ştiinţific al acestuia. S-a stins din viaţă la 18 martie
1976, la Bucureşti. A fost un timp director al revistei
„Jurisprudenţa generală” şi a colaborat cu studii, articole
şi adnotaţii la „Tribuna juridică”. „Revista Penitenciară”,
„Curierul Judiciar”, „Revista Penală”, „Biblioteca Marilor
Procese” etc. A făcut parte din mai multe comisii care
au redactat proiectele de Cod Penal şi Codului de
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procedură penală, având o contribuţie însemnată la
elaborarea acestora. A publicat în perioada 1922-1934
un număr de 27 de cărţi: „Despre traficul de influenţă”,
„Tratat de drept şi procedură penală” (5 volume), „Drept
interprovincial penal”, „Pluralitatea infractorilor”,
„Abuzul de încredere şi escrocheria”, „Curs de drept
şi procedură penală”, „Omuciderea prin imprudenţă.
Concurs de cauze”, „Infracţiunile falimentare faţă de legea
lichidării juridice”, „Trădarea şi spionajul. Conceptul lor”,
„Cauzalitate psihică şi fizică în infracţiuni” etc.
Bustul prin care juriştii din cadrul tinerei facultăţi
de profil au cinstit memoria acestui savant penalist
de renume a fost dezvelit la 30 aprilie 2011, în cadrul
manifestărilor prilejuite de Conferinţa Internaţională
„Cercetare, Educaţie şi Progres în Mileniul III”, organizată
în parteneriat cu alte trei universităţi din Italia, Polonia
şi Republica Moldova. Autorul lui este Tudor Ioan,
cunoscut nouă gălăţenilor mai ales ca pictor şi grafician,
dar care, la Academia de Arte din Iaşi, a studiat mai întâi,
timp de doi ani, sculptura cu profesorii Florea Vladimir
şi Dumitru Căileanu. Chiar dacă la primul impact bustul
dă impresia că este realizat din bronz, el nu a fost turnat
în acest metal, ci în fibră de sticlă patinată cu acrilice şi
emailuri colorate, o tehnică mixtă folosită şi în industria
auto. Sunt materiale cu o mare rezistenţă
la intemperii şi la acţiunea distructivă a
timpului.
Bustul este unul dintre cele mai
frumoase şi expresive ridicate vreodată
la Galaţi. Despre felul cum l-a gândit şi
ce a avut în vedere artistul în modelarea
chipului lui Vintilă Dongoroz, iată o
declaraţie a acestuia: „Mi-am temperat
îndrăzneala artistică pentru a nu face
contrast necuvenit cu bustul lui Mihail
Kogălniceanu, aflat alături, şi pentru a fi
în ton cu arhitectura clădirii din fundal şi
bogata ei istorie. Am preferat să fiu tributar
unor maeştri ca Rodin, Jalea sau Medrea şi
am idealizat portretul, încercând să rămân
în caracterul modelului, gândindu-l ca pe
un senator roman, ştiind că la baza dreptului modern stă
dreptul roman. Am sugerat o togă pe umărul stâng, fără a
exagera materialitatea acesteia. Am mizat pe un modelaj
impresionist, dar subordonat formei. De mare ajutor mi-a
fost stăpânirea desenului artistic, pe care îl predau de atâţia
ani la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” şi la Facultatea de
Arte. Am ţinut seama de faptul că lumina în acest caz va
bate întotdeauna din stânga portretului şi am accentuat
anumite zone de umbră pentru a crea echilibrul necesar,
ştiind că în lumină contrastele vor fi mai puternice”.
Aşadar, patrimoniul artistic al Galaţiului s-a îmbogăţit
cu un nou monument de cinstire a memoriei unei mari
personalităţi născută pe aceste meleaguri. Pe când oare şi
cele dedicate lui Nicolae Mantu, Iosif Ivanovici, Dimitrie
Cuclin promise de ani buni de Primărie şi Consiliul
Local?
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Obiceiuri din ciclul vieții:
Nunta (II)
În comuna Ţepu
flăcăii luau obiectele
de zestre, le jucau întrun fel de horă pe care
ei o formau în ogradă
şi numai după aceea le
duceau la carul de zestre.
În comuna Smulţi,
când nuntaşii mergeau
pentru luarea zestrei, erau
întâmpinaţi de soacra
mică. „Bună dimineaţa,
Eugen Holban
soacră mică!”, ziceau ei.
Femeile din partea miresei dădeau zestrea din casă.
Dădeau mai întâi icoana. Cine purta icoana nu
cânta şi nici nu juca. Urma apoi sâpetul. II purtau
doi flăcăi voinici, de obicei vorniceii. În sâpet se afla
şi o farfurioară cu brânză, o bucată de găină friptă
şi o bucată de pâine. Pernele erau purtate de femei.
Zestrea era chiuită şi jucată până o aşezau în căruţă.
Obiectele erau aşezate pe sipet, aşa cum erau aşezate
şi în casă. Cele care nu aveau loc mai erau puse şi pe
lângă sipet. Zestrea pleca cu o parte din muzicanţi
acasă la mire, iar restul nuntaşilor
mergeau la biserică.
În comuna Oancea zestrea nu
se ducea o dată cu nunta, ci mai
înainte. Era dusă de obicei noaptea,
direct acasă la mire. Am mai întâlnit
încă vreo câteva sate în care zestrea
miresei era dusă direct acasă la
socrul mare, fără să mai treacă pe
la Biserică. Dar acestea reprezintă
excepţii.
În majoritatea aşezărilor, însă,
carul cu zestre însoţea alaiul
nuntaşilor la cununie, apoi la casa
mirelui. Pe drum, femeile chiuiau
agitând în aer câte un levicer ori o
pernă. Cel care mâna boii purta
un ştergar pe după gât. Alte două
ştergare se prindeau la resteile
jugului.
Până la casa părintească - şi
chiar şi acolo - mirele întâlnea
mai multe capcane, bariere pe care nu le putea
trece decât plătind. Când voia să iasă din ograda
socrului mic, flăcăii închideau porţile şi el trebuia
să plătească, uneori, sume deloc neglijabile, fiind
în joc mândria lui. Dacă mireasa era din alt sat,
cursele erau organizate de cel care conducea
horele satului respectiv şi care, pentru a-1 asigura
pe mire că nimeni nu-l va mai stânjeni, îl însoţea
până în marginea satului, unde îşi lua rămas bun,
despărţindu-se în termeni civilizaţi. „Ne-ai luat

fata, trebuia să plăteşti”. „Nu-i nici o supărare, aşa
este obiceiul din străbuni”, răspundea mirele.
Când nuntaşii plecau de la casa miresei spre
biserică, soacra mică arunca cu firimituri de pâine
amestecate cu sare sau cu zahăr în urma alaiului. În
comuna Cudalbi se făcea acelaşi lucru, dar cu pâine
tăiată în patru, repetându-se întrucâtva gestul făcut
de mireasă mai înainte cu colacul tăiat de nună: se
aruncă şi acum în cele patru zări „ca tinerii să aibă
noroc de bogăţie şi de trai bun”.
Unii copii şi chiar unii vârstnici aşteptau de-a
lungul drumului cu găleţi sau cofe pline cu apă.
Alţii scoteau chiar atunci apă din fântână şi se
aţineau cu ciutura plină în calea nuntaşilor. Nunul
sau mirele sau amândoi deodată aruncau bani. Se
rosteau urările de rigoare. După cununie, nunta
pornea spre casa mirelui, în chiote, joc şi mare
veselie, însoţită de privirile admirative ale sătenilor,
care se înşirau de o parte şi alta a drumului, spre
a nu scăpa nici un segment din frumuseţea acestui
minunat spectacol. La poarta gospodăriei alaiul
era primit cu ploşti şi sticle pline cu vin de către
stolnici. O rudă a socrului mare aducea o ulcică
plină cu apă. Mireasa lua cana şi le
turna, în ordine, mai întâi nunilor
apoi socrilor mari. După spălare,
toţi stăteau cu mâinile întinse ca
să se zvânte; ritualul nu permitea
ştergerea cu prosopul. După acest
act ritual, de purificare, mireasa
arunca ulcica peste casă. Apoi
o rudă din partea socrilor mici
venea cu ştergarele. Mireasa lua
câte unul şi îi însohonea (gătea),
mai întâi pe nunii mari şi pe socrii
mari. Celelalte ştergare ce trebuiau
înmânate erau puse pe o masă. Cei
care urmau a le primi se prindeau
în horă, „hora ştergarelor”. O rudă
a socrilor mici lua prosoapele
în braţe şi împreună cu mireasa
le împărţea. Mireasa lua câte un
prosop, se ducea cu el în faţa
celui căruia urma să i-1 ofere - la
o anumită distanţă - şi se pleca
uşor. Acesta se desprindea din horă şi se apropia de
mireasă care îi punea ştergarul pe după gât, apoi îi
săruta mâna, adică la fel cum procedase cu nunii şi
cu socrii mari. Bineînţeles şi aici era o anume ordine.
Primii din horă cărora urma a li se pune ştergare
erau naşii nunului, - socotiţi naşi de-al doilea - apoi
părinţii nunului. În unele sate naşii nunilor aveau
aceleaşi drepturi cu naşii propriu-zişi. În comuna
Rediu, după ce se termina „hora prosoapelor”,
nunul şi nuna îşi invitau rudele la joc în aceeaşi
33

An IV, nr. 12, septembrie 2011

AXIS LIBRI

Localia • Localia • Localia • Localia • Localia • Localia

ordine în care li se distribuiseră ştergarele.
Pe prispa casei aştepta soacra mare cu o cană
plină cu miere de albine în mână şi cu un ştergar.
Înainte de a intra în casă, mirii gustau din miere
apoi fiecare îşi înmuia degetul arătător şi ungea
tocul uşei în partea de sus şi în părţi, „ca să le fie
viaţa dulce ca mierea”. După aceea, soacra îi înfăşura
pe amândoi după gât cu un ştergar şi îi trăgea în
casă, „ca să fie nedespărţiţi pe viaţă”. Pe pragul uşii
era aşternută fie o blană de oaie, fie o bundiţă sau
un cojoc, pe care mirii călcau neapărat, „spre a le fi
traiul uşor şi moale”. Cam în acelaşi timp, începea şi
descărcatul zestrei, cu aceleaşi jocuri şi glume ca şi
la încărcarea ei.
Dincolo de voia bună, de veselia care domina
întregul ceremonial al nunţii, existau şi unele
obiceiuri care întreţineau o anumită notă de
prudenţă superstiţioasă între mireasă şi soacra
mare, reglând într-un mod discret relaţia dintre
viitoarea noră şi mama soacră: „la nuntă, când vine
mireasa la soacră, ea are prevederea să-şi astupe
gura cuptorului, căci nora ştiind cum de obicei sunt
soacrele, temându-se deci de un trai rău cu bărbatul
din pricina ei, se poate
uita în cuptor, astfel
soacra moare” (Artur
Gorovei,
Credinţe...,
p. 192, informaţie din
comuna Ţepu).
După aceea, în unele
sate toată lumea era
invitată la masă. În alte
localităţi, mirii mâncau
găina friptă şi un ou
aduse în sipet odată cu
zestrea. Oasele acestei
găini erau îngropate
imediat de către mireasă
la rădăcina unui pom
roditor, „ca să rodească şi ea ca şi pomul”. Întreaga
operaţie era urmărită îndeaproape de către soacra
mare. În unele sate, oasele erau păstrate pentru a
fi îngropate la una din furcile casei, atunci când
tinerii îşi construiau propria locuinţă. După masă,
petrecerea continua în ogradă sau era mutată pe un
teren viran din apropiere, loc consacrat - de obicei
- pentru astfel de petreceri. Spre seară, nunii şi
socrii mici se retrăgeau acasă, dar reveneau la orele
22:00 pentru a participa la masa cea mare, care era
frumos aranjată, cu mai multe feluri de mâncare,
din care nu lipseau: sarmalele, răciturile de pasăre,
friptura etc. Masa cuprindea şi momente deosebit
de spectaculoase: se juca găina nunei, se dădeau
darurile nunilor, se striga darea etc.
Punctul final al ceremonialului nunţii poate
fi considerat momentul dezgătitului şi legatului
miresei, deşi distracţia mai putea continua încă o
zi sau două.
În comuna Smulţi, în acest moment mirele se
îmbrăca într-un cojoc mare, întors pe dos, se încălţa
în opinci şi pe cap îşi punea o masă pregătită din
34

timp. El lua mireasa în braţe şi fugea cu ea – fura
mireasa. Toţi nuntaşii se luau după el ca să-l aducă
înapoi.
Dezgătitul miresei însemna îndepărtarea
veşmintelor de tranziţie - voalul - şi acoperirea
capului cu un batic alb, în trei colţuri numit în
unele localităţi şi moadă. La locul legăturii se punea
o floare roşie de muşcată, după ce peste această
legătură se punea fâşiul, iar naşa care oficia de fapt
întregul ritual, îi mai prindea şi un şorţ la brâu. După
ce mireasa îi dăruia câţiva metri de stofă („sohonul
naşei”), mergeau împreună pe la nuntaşi. În trecut,
toate ţesăturile care se ofereau ca dar în cadrul
ceremonialului nunţii erau ţesute în casă. Stofele
şi pânzeturile de târg şi-au făcut apariţia cu puţin
timp înaintea celui de-al doilea război mondial; mai
întâi, la un număr foarte redus de ţărani înstăriți,
încumetriți uneori cu boieri ori intelectuali ai
satului. Mireasa săruta mâna atât la femei, cât şi la
bărbaţi, iar ei îi ofereau câte un „bacşiş”. În acest
timp, muzica cânta „la dezgătitul miresei”.
În comuna Munteni, baticul respectiv, numit
„batic de nevastă”, era jucat înainte de a fi legat,
iar în el se puneau bani,
care i se dădeau miresei.
Momentul era numit
jocul baticului sau cerceii.
Nuntaşii
care
îl
conduceau pe nun îl
urcau pe acoperişul
propriei lui case, unde
aprindeau şi-un foc.
Pentru a i se permite
coborârea, precum şi
stingerea focului, naşul
le promitea băutură şi
mâncare.
Fecioria miresei era
confirmată de „jocul
cămăşii” sale şi consfinţită prin cinstirea nuntaşilor
cu rachiu roşu.
În comuna Oancea, această problemă se rezolva
încă de la cununia religioasă. În faţa altarului,
mireasa era întrebată de către preot dacă este
fecioară şi, dacă răspunsul este negativ – aici nu
putea să mintă – i se lua imediat voalul alb de pe
cap şi i se punea o basma de nevastă.
În trecut, fata necinstită era purtată prin sat
într-un car, apoi era trimisă la casa părintească
pe grapă. În comuna Cavadineşti, soacra mare le
punea iţele în gât atât miresei necinstite, precum
şi părinţilor ei şi era o mare ruşine pentru aceştia.
„Bună dimineaţa, bună dimineaţa, socri mari!”,
spuneau părinţii fetei când reveneau la casa socrilor
mari. „Bună dimineaţă şi bine aţi venit; nu aţi adus
cumva şi scutecele!? Na ce meritaţi!” Şi soacra mare
le arunca iţele în gât socrilor mici, sub privirile
emoţionante, dar aprobatoare ale nuntaşilor care se
aflau prin apropiere.
Toate aceste acte de o duritate cutremurătoare,
greu de suportat, nu determinau neapărat desfacerea
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căsătoriei de-abia încheiate. Rareori se întâmpla
acest lucru. Nici târguielile referitoare la adăugarea
vreunei noi suprafeţe de pământ sau a altor valori
materiale pe foaia de dotă a miresei, pe care socrii
mari le pretindeau în plus faţă de cele hotărâte la
logodnă, după ce aflau despre necinstea miresei,
nu erau neapărat dovada vreunei meschinării. Ei
îşi dădeau foarte bine seama de ridicolul situaţiei
la care se expuneau prin aceste acte. Ştiau foarte
bine că tinerii erau sortiţi să trăiască împreună
toată viaţa, iar că odraslele lor vor deveni nepoţii
ambelor perechi de socri, adică de bunici, dar se
implicau fără nici o rezervă în acest act cumplit.
Nici măcar grupul de femei care controlau camera
nupţială pentru a zădărnici orice şiretlic la care ar fi
putut recurge mireasa nu erau neapărat răutăcioase.
Nu voiau decât să afle purul adevăr. De ce? Pentru
că tradiţia impunea o anume normă morală de la
care nimeni nu se putea abate. Toată comunitatea
şi, inclusiv familia socrului mic, ştiau că necinstea
miresei afecta grav ordinea firească a lucrurilor.
Căci, după cum am menţionat şi mai sus, nunta nu
era un act oarecare, ci era un act ritual excepţional;
era, de fapt, un eveniment sacru de dimensiuni
cosmice, eveniment la care participau nemijlocit şi
stelele.
Socrii mici, adică părinţii miresei, cei mai grav
afectaţi, nu încercau să se sustragă vreodată de
acest supliciu. Acceptau supuşi, cu umilinţă, toate
chinurile la care erau supuşi de nuntaşi ca pe ceva
meritat de ei. Se supuneau de fapt regulilor unui
ritual. Era vorba de un ritual de purificare prin
umilinţă.
La aproximativ trei zile de la nuntă sau în prima
duminică se făcea - în special în subzona de est a
zonei Covurlui - „calea mânzului”, la soacra mare, de
fapt o a doua nuntă, la care participau doar femeile.
Obiceiul acesta s-a păstrat mai bine în satele de pe
malul Prutului, probabil şi ca o compensaţie pentru
modul în care erau tratate femeile în timpul mesei
mari. Până nu demult, doar bărbaţii se simţeau în
largul lor la nuntă. Femeilor li se ofereau nişte laviţe
pe lângă perete şi mâncau ţinând farfuriile în mână.
Obiceiul s-a conservat bine şi în satele din subzona
Horincea până în perioada interbelică.
„Calea mânzului” ne-a fost semnalată şi în unele
localităţi din restul spaţiului cercetat, cum ar fi,
bunăoară, comuna Brăhăşeşti, precum şi în satul
Gohor, unde avea loc la socrul cel mai bogat.
În satul Cosmeşti Vale, „Calea Mînzului” se făcea
la toate cele trei familii implicate. În prima duminică
se făcea la soacra mică, adică în mod normal. Se
mai făcea apoi a doua duminică la naşă, iar a treia
duminică la soacra mare.
Se făcea fie cu muzică - de obicei un număr mai
redus de lăutari decât la nuntă - fie fără muzicanţi.
În acest de-al doilea caz, cântau femeile din gură
şi jucau. Masa se organiza la fel ca şi în noaptea
nunţii, uneori folosindu-se şi ce mai rămânea de la
masa propriu-zisă. Femeile aduceau şi de astă dată
plocoane şi dădeau dare. Se cânta „cântecul găinei”

şi încă multe altele. La această petrecere nu primeau
nici un bărbat, chiar şi naşa venea singură. Salutul
era tot cel obişnuit în timpul nunţii, adică „Bună
dimineaţa!”.
În satul Cosmeşti Vale petrecerea era ceva mai
sobră şi fără plocoane, mai ales la cea care avea loc
la nasă şi bineînţeles, la soacra mare.
Tot cam a treia zi după nuntă, făceau o petrecere
oarecum asemănătoare cu cea descrisă mai sus
şi femeile din unele sate situate în raionul Cahul
- Basarabia, cum ar fi comuna Văleni, bunăoară.
Deşi era petrecerea femeilor, aici mai erau acceptaţi
şi unii bărbaţi. Petrecerea era numită fuioarele şi
ţinea cam o bună parte din zi şi din noapte. Ca dar,
fiecare participantă aducea un obiect - o unealtă
- cum ar fi: o furcă cu fus şi cu fuior, o covată, o
mătură, precum şi animale sau păsări. Aduceau,
bunăoară, o găină, o oaie şi chiar un viţel. Totul se
desfăşura apoi în felul în care de desfăşura distracţia
la „Calea mânzului”
În sud-vestul zonei, obiceiul se mai numea
şi „plăcintele” şi credem că este vorba cam de
acelaşi moment, descris de Dimitrie Cantemir
în „Descriptio Moldaviae” numit „Cale Premae”,
moment în care părinţii miresei aflau dacă aceasta
a fost „curată” ori nu (p. 325). Tot „Cale premare”
sau „Cale primare” este menţionat şi în răspunsurile
la Chestionarul lingvistic al limbii române, iniţiat de
B.P. Haşdeu.
„Am luat şi poturii (pantaloni – n.n.) cei de aba, că
era multă lume de cali primari la de Bâdi Gheorghe”
(B.A.R., B.P. Haşdeu, Răspunsuri la chestionarul
lingvistic).
Desfăşurată într-un cadru festiv, bine structurat
cândva, dar amplificat şi din ce în ce mai deteriorat,
nunta rămâne în esenţă un rit de trecere, de la
o stare socială la alta. Darurile în bani sau în
diverse produse agricole ori animale, obligatorii
dintotdeauna pentru orice nuntaş, şi care, au devenit
în prezent - în unele cazuri, bineînţeles, exagerate
mijloace de căpătuială - însoţeau în trecut urările
de prosperitate adresate noii familii, contribuind la
reglarea relaţiilor dintre săteni. „Darul” în sine avea
desigur valoarea lui reală, dar era în primul rând
simbolic. Fiecare dăruia după posibilităţile sale şi
după cota la care ajungea darea la nunta respectivă.
Fiecare familie primea în situaţii asemănătoare, după
generozitatea cu care a dăruit de-a lungul anilor. Cel
care se sustrăgea prin neparticipare, era sancţionat
de comunitate în mod absolut asemănător.
Indiferent de amploarea festivităţii, ce varia
deseori şi în funcţie de posibilităţile economice
ale familiilor implicate, anumite momente, cum
ar fi: aruncarea cu grâu asupra mirilor, ruperea
colacului de către naşă deasupra capului miresei şi
aruncarea lui în cele patru zări etc. sunt momente
prin perpetuarea cărora ceremonialul nunţii îşi
mai păstra încă, în bună parte, caracterul de rit
de integrare într-o nouă stare socială a tinerelor
perechi.
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Profil

Magda Isanos – o poetă vitalistă?
Paradoxal, în pofida
undei deceptive care o
scaldă,
poezia
Magdei
Isanos-Camilar a fost / este
percepută ca fiind vitalistă.
Mai mult, considerată „un
copil al vremurilor noui”
(scria Cella Serghi), chiar
poeta a fost văzută ca o
luptătoare, doritoare să
pună ordine într-o lume
Adrian Dinu
ieşită din matcă. Să nu
Rachieru
uităm, eram în plin război şi
poeta, dincolo de „gimnastica filosofică”, însetată
de adevăr, nădăjduia, vedea – cu inima plină de
speranţe – venind viitorul („o lume feciorelnică”).
Chiar mărturisea că s-a ţinut „departe de oameni”
şi „inima singuratică” s-a trezit, în fine, ruşinată
să mai scrie „despre flori”. Acest puseu militantagitatoristic corecta un suflet mic, contaminat de
febră revoluţionară, dezvoltând un vizionarism
mistic „de speţă basarabeană”, cum aprecia Mihai
Cimpoi. Poeta dorea să scrie „de ţarini şi oamenii lor”
(v. Cine va cânta) cheltuind „puţine cuvinte”, invoca
„pilda şuvoaielor revărsate”. Dar eticheta de poetăluptătoare se justifică, credem, mai ales prin apriga
dorinţă / voinţă de a trăi. Viaţa-vârtej, tinereţea şi
dragostea, obsesia singurătăţii, suferinţa, „calicia”
în care se zbate (mărturisea într-o scrisoare), toate
o macină şi îşi află tămăduirea în „limba simplă a
bucuriilor”. Temperament independent, Magda
Isanos evocă „bucuria fragedă” a fiinţării şi îi aduce
prinos de slavă; dar are premoniţia morţii, îşi simte
destinul şi va recunoaşte: „mi-a fost, se vede, scris să
plâng”. Boala are o evoluţie „fadroaiantă” (precizează
într-o altă epistolă, ea fiind „scribul familiei”).
Totuşi, cu fruntea „lângă cer”, gustând „bucuria
de-a fi tânăr sub soare” ea dovedeşte o vitalitate
copleşitoare, contagioasă, îmbătată de spectacolul
naturistic. Precum în poemul testamentar dedicat
„femeii care iubea primăvara”; acolo, grădina
paradisiacă (o livadă întomnată) poartă deja
însemnele morţii. Chiar dacă viaţa „sună înalt”
poeta ştie prea bine că „n-o să fim a doua oară”.
Conştientizează, aşadar, trecerea, suportă dureros
tirania limitelor, are conştiinţa sfârşitului aflându36

şi odihna în „pământul cald”. Fiindcă oamenii
„s-acopăr cu moarte”… Acest destin comun („vom
cădea sub coasă”, avertizează un vers din Iarba)
îngăduie comuniunea cu natura; iarba e „sora cea
bună” încât poeta refuză, cu un gest orgolios, „raiul
trist”. Contopirea panteistă îi rezervă o beatitudine
cosmică, alungând tenebrele morţii. Se amăgeşte
că o răzvrătire post-mortem ar fi cu putinţă: „şioi scoate chip de floare, / din pământ, / obrazul
tinereţii de-altădată” (v. La marginea cimitirului).
Fiindcă, aflăm, „în flori îşi deschis morţii fereştile”
(v. Flori). Cea plecată va mirosi a ţărână, crede că
în „pământul cald” îi va fi bine; totuşi, o interogaţie
o stăpâneşte terifiant: „Tu, ochi, cum ai să rabzi să
nu le vezi?” Reîntoarcerea e interzisă aşadar, chiar
un poem recapitulativ lansează interdicţia: Copilul
meu, să nu mă cauţi.
Obsedată de certitudinea morţii poeta cere un
răgaz (v. Doamne, n-am isprăvit). Din păcate nu
s-a putut bucura de el. Şi dacă doar destinele frânte
sunt cele împlinite (cum credea Cioran) atunci
putem conchide că în scurtul popas pământesc
Magda Isanos şi-a împlinit destinul poetic.
Celebritatea nu se datorează faptului că a murit
tânără (insinua Marian Popa) deşi nu negăm că
accidentul biologic intră în ecuaţia valorizării. Nici
tentativa de politizare a acestei lirici, încercându-se
o recuperare pe linie ideologică, n-a prea avut sorţi
de izbândă. Încât, departe de capcanele poeziei
„leneşe”, îndatorată unui feminism dulceag, Magda
Isanos dezvoltă un blagianism de fond, vidat, e drept,
de substanţă metafizică ori tensiune vizionară. Fără
elogii inflaţioniste, urmele sale scriptice, eliberând o
jubilaţie senzorială, durează şi vor subjuga, suntem
convinşi, şi sensibilitatea receptivă a viitoarelor
cohorte de cititori.
Scrisă sub iminenţa morţii, când lumina „fuge”
şi o „mână misterioasă” alungă florile, cântând,
cu exuberanţă senzorială, grădina ca metaforă
a paradisului sufletesc şi spaţiu securizant (cum
demonstra, temeinic, Aliona Grati), poezia Magdei
Isanos, fără a se înscrie în orizontul metafizic dar
şi fără a suferi de „naivism”, vorbeşte convingător,
cu vibraţie orfică, despre bucuria „de-a fi tânăr
sub soare”. Cu sete de viaţă, aşadar, îngemănând
luciditatea cu pasionalitatea, poeta, tumultoasă
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pe alocuri, rostindu-şi spaimele şi repudiind
dulcegăriile, ştia prea bine că moartea e „marele
popas”.
Cumva „culpabilă” (probabil) pentru intimismul
cultivat (cu decenţă, în ton cald, fără a exhiba
impudorile eului), Magda Isanos îşi exprima, am
văzut, „dragostea de oameni neînvinsă” aducând,
cu ştiuta-i sinceritate şi simplitate, „veştile mari”.
Va cânta, aşadar, Anul unu şi ziua păcii, denunţă
„abatoarele Istoriei” şi slăveşte lumea nouă: o
revărsare de forţe, entuziasm, curcubee falnice,
holde şi imnuri, cânteculleagăn etc. fără a cădea în
capcana poeziei de tribună,
lozincardă: „De ramuri şi
flori / Eram plină până-n
subsuori”. Încrederea în
oameni o îndreptăţeşte
să invoce „cuvinte de
foc” chiar dacă sfârşitul
e
anxios-perceptibil:
„Trebuie să preamăresc
ceva şi să mor”. Poeta ne
asigură însă: „Cântecul
e-n mine”. Lepădânduse de intimismul excesiv,
repudiind
dulcegăriile
sentimentaloide (ca păcate
congenitale ale abundentului
lirism feminin), ea semna
„prologul poeziei de azi”
(Marin Bucur, 1964). Şi
propunea o ingenioasă ars
combinatoria (cf. Aliona
Grati), acutizând – printr-o
nelinişte
resemnată
–
„sindromul
temporal”.
Ştiind că va părăsi curând
această lume, învăţând a muri, oferindu-şi complice,
sesiza Constantin Ciopraga, „un schimb de priviri
cu moartea”.
Urmând a se risipi în acel ţinut luminos, în
promisul confort al spaţiilor familiale, multiplicată
în ipostaze vegetale: „florile trosnesc / Ca niştearipi de înger care cresc”. Amânând, neîncrezătoare,
acest inevitabil final: „nu pot crede c-am să mor în
curând”; convinsă chiar de şansa învierii: „Ieşi din
sicriu / şi priveşte: răsare soarele”. Dar explozia de
vitalitate (copleşitoare) contrastează flagrant cu
tristeţea din adânc; viaţa „sună înalt” dar finitudinea
ne cheamă: „ne-ntoarcem în pământ”.

Confiscată, spuneam, de presimţiri funebre
(„sufletu-mi arde de-o flacără înfricoşată”), poeta,
contemplând explozia vegetală, feminizând natura
dovedeşte, paradoxal, vitalism; dar e vorba de un
panteism diafan (cf. I. Rotaru), de un umanism patetic
şi de o „religiozitate mignonă” (cf. Marian Popa).
Încât, cu „tristeţi de călător”, râvnind un „snop de
soare”, trecând de la revoltă la împăcare, şi-a însoţit
zborul frânt pe cerul literaturii. Disponibilităţile de
mare poetă, cum observase Constantin Ciopraga,
au explodat sub semnul urgenţei, omagiind
frenetic viaţa şi încercând
a
învinge
disperarea.
Evident, suferinţa, boala,
infirmitatea, sentimentul
sfârşitului iminent i-au
acutizat sensibilitatea şi
au grăbit maturizarea
poetei, arzând etapele. Dar
spaimele existenţiale şi
„trena morţii” nu închipuie
tablouri apocaliptice, nu
hrănesc disperări expuse
în vitrină şi nu sunt trase
într-un estetism rece. Mai
degrabă o rugă despletită se
insinuează în aceste versuri
elogiind „zarea pământului
verde”, nădăjduind într-o
existenţă prelungită postum
(„ca şi cum aş sta lângă
vatră”). Născută la Iaşi,
la 17 aprilie 1916, Magda
Isanos şi-a legat copilăria
şi adolescenţa de spaţiul
basarabean, părinţii fiind
medici la Costiujeni, în
coasta Chişinăului.
Cea care îşi dorea să scrie „cu puţine cuvinte”,
dăruindu-ne, cu naturaleţe, fluidul afectiv, arderea
etc. se dedublează parcă (fără a trişa): „Atunci au venit
îngerii şi m-au chemat, / Doamne, nu pot pleca, n-am
terminat! / Deschide colivia, să zboare / cântecele
mele nerăbdătoare” (v. Doamne, n-am isprăvit). Poeta
de „o rară profunzime” (ne anunţa Mihai Codreanu),
cea care ştia prea bine că „Atâta soare, Doamne, atâta soare / o să mai fie în lume după noi” s-a retras
definitiv, rămânând o voce inconfundabilă, de un
tragism răscolitor, în peisajul liricii româneşti. Chiar
dacă N. Manolescu, revizuindu-se, o expediază acum
pe lista „autorilor de dicţionar”...
37
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Ioan Bohociu

„armonii” biografice uitate (II)
După decesul mamei sale
adoptive (Anghelina Bohociu,
1991), moştenitoarea a făcut
însemnate donaţii din arhiva
personală a lui Ioan Bohociu unor
instituţii din Galaţi. Astfel, în aprilie
1993 a oferit Episcopiei Dunării de
Jos un set de partituri muzicale
tipărite (autor Ioan Bohociu),
Eugen Drăgoi donaţie confirmată de eparhie (1).
La 28 decembrie 1993 dna Ştefania-Doina Sosai a
oferit Filialei Arhivelor Statului Galaţi (actualmente
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale) un fond de
230 documente (diplome, scrisori, partituri muzicale,
programe concert şi alte documente personale) care
au aparţinut profesorului Bohociu (2).
Activitatea sa muzicală a urmat două direcţii
majore: componistica şi dirijatul. Creaţia muzicală a
compozitorului Ioan Bohociu înregistrează muzică
vocal-simfonică, simfonică, de cameră, corală şi
vocală. Între acestea se remarcă Poemă romantică,
Rondoletto, Simfonia romantică în do major,
Cantata, Codrule, codruţule (baladă) etc. A compus
primul imn al Liceului Vasile Alecsandri din Galaţi,
pe versurile profesorului Constantin Calmuschi (3).
A organizat şi dirijat coruri vocale şi orchestre în
Galaţi, Brăila şi Bucureşti.
Atmosfera muzicală din Leipzig (4) i-a animat
permanent impulsul spre a realiza în oraşul de la
Dunăre, unde considera că există valori muzicale
certe, un curent cultural-muzical menit să dea
culoare vieţii urbane în care spiritul mercantil
era dominant. De aceea şi-a luat dificila sarcină
de a forma o orchestră simfonică permanentă.
Încercările sale s-au lovit de fiecare dată de lipsa
resurselor financiare în primăria locală. Încă din
anul 1916 a demonstrat că o astfel de orchestră se
poate înfiinţa. Astfel, a adunat 50 de instrumentişti
care au format orchestra, alcătuită din „şcolari,
militari, amatori şi profesionişti din Galaţi şi
Brăila, întărită şi cu elemente din Bucureşti“, cu
care a susţinut sub bagheta sa trei concerte, în sala
Papadopol (5); la 7 februarie, 12 şi 17 martie 1916
(6). Pentru aceste manifestări dirijorul solicita
primăriei scutirea de taxe comunale şi teatrale. De
altfel, cu opt ani înainte (la 25 mai 1908) susţinuse
un concert vocal simfonic, cu orchestra şi corul
Liceului Vasile Alecsandri, care l-au impresionat pe
ministrul Spiru Haret (7).
În zilele de 24 şi 30 octombrie 1919 Ioan
Bohociu, la pupitrul orchestrei Sindicatului General
Muzical, susţine două concerte la Ateneul Român
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din Bucureşti, având în program lucrări de Mozart,
Marschner dar şi piese proprii (8).
Preocuparea sa pentru propăşirea culturală a
oraşului Galaţi îl îndeamnă pe Ioan Bohociu să se
adreseze din nou primăriei municipale, la 12 martie
1922, cu propunerea de a se înfiinţa o orchestră
simfonică permanentă. Scopul acestei instituţii
culturale menite să contribuie la „ridicarea nivelului
cultural şi artistic al oraşului Galaţi“ era susţinerea „unei
serii de concerte simfonice în fiecare sezon, de dorit
săptămânal, în Galaţi şi chiar în alte oraşe apropiate,
iar vara ar putea servi oraşului în grădină o muzică
aleasă şi educativă“ (9). În viziunea muzicianului
gălăţean, orchestra, în funcţie de disponibilităţile
financiare ale primăriei, se putea alcătui din 36, 50, 65
sau 70 de instrumentişti, pentru care era necesar, după
calculele propunătorului, un buget lunar între 120.000
lei şi 200.000 de lei (10). Gândind în perspectivă, Ioan
Buhociu încerca să spere chiar mai mult, scriind că
„înfăptuirea orchestrei ar trage după sine numaidecât
şi o şcoală de muzică, dacă onor Primărie ar putea
oferi un local“ (11).
Administraţia locală ia în dezbatere scrisoarea
profesorului Bohociu în şedinţa din 27 martie 1922 şi
respinge propunerile acestuia din lipsa fondurilor (12).
Talentul şi tenacitatea lui Ioan Bohociu îl vor
ajuta să organizeze în Galaţi coruri cu care a susţinut
concerte religioase şi laice. Ca profesor al Liceului
Vasile Alecsandri a format corul acestui liceu cu
care susţinea concerte la zile festive ale oraşului şi la
evenimentele şcolare importante. O parte din corişti
alcătuia corul care oferea răspunsurile liturgice în
biserica Sf. Haralambie, unde slujea preotul Ştefan
Arşic (1877-1946), profesor de religie la acelaşi liceu.
Redăm aici două fragmente memorialistice care se
referă la corul religios de la biserica Sf. Haralambie,
condus de Ioan Bohociu. „Profesorul de religie de la
liceu, popa Arşic, era parohul bisericii Sf. Haralambie
de lângă Piaţa nouă, strada Movilei, număru unu şi
astfel, el făcând toate ceremoniile instituţiei, biserica
devenise biserica în care cânta corul liceului. Acest cor
era codus de maestrul Ion Buhociu… Acolo, în corul
bisericii, erau aleşi tot ceea ce avea moş Buhociu mai
bun, numai 20 de inşi, pentru că nici nu încăpeau
mai mulţi în chiţimia corului bisericii. Acolo se vedea
tăria unei voci în fortissime şi pianissime absolute, pe
care le cerea moşul cu ultima energie, din gură, din
ochi, din plete, din mâinile zvârlite patetic înainte,
tremurând odată cu întregul corp, destul de firav, şi
mai ales în zvâcnitul picioarelor care-i înălţa capul
pleşuv cu plete colilii, nemaipomenite tremendossi,
desigur cu un alt efect într-o sală cu acustică bună,
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decât în biserica modestă din gura Pieţii Noi“ (13).
Din presa vremii (14) aflăm că înainte de a dirija
corul bisericesc de la biserica Sf. Haralambie, Ioan
Bohociu a condus, între anii 1898-1900, corul
religios la biserica Sfinţii Arhangheli-Metoc; în
favoarea acestui cor care nu beneficia de nicio
subvenţie, Ioan Bohociu organizează un concert
coral susţinut la 24 martie 1900.
Aprecierea talentului dirijoral al lui Ioan Bohociu
se vădeşte şi în actul numirii sale la pupitrul corului
Mitropoliei din Iaşi, formaţie corală pe care marele
compozitor şi dirijor Gavriil Musicescu o ridicase
la cele mai înalte culmi interpretative. Dirijorul
gălăţean este numit în fruntea corului de la Iaşi de
către mitropolitul Partenie Clinceni la 16 mai 1905
(15). Însuşi mitropolitul îl cunoştea pe profesorul
Bohociu din perioada când a păstorit Episcopia
Dunării de Jos (1886-1902). Din păcate coriştii au
manifestat rezerve faţă de noul dirijor, preferând
la conducerea corului pe un alt gălăţean, Dimitrie
Dimitriu (16), motiv pentru care Ioan Bohociu
„demisionează voluntar din funcţia de dirijor, în
august 1905, în timpul vacanţei corului vocal al
catedralei ieşene“ (17).
Deşi s-a afirmat că Ioan Bohociu a dirijat corul
Catedralei Episcopale din Galaţi (18), nu am găsit
până în prezent niciun document de arhivă care
să ateste acest lucru. Credem că dacă s-ar fi aflat la
pupitrul dirijoral al acestui cor, în răspunsurile la
chestionarul din 1968 soţia sa ar fi înscris un astfel
de fapt, aşa cum a arătat că a fost dirijor al corului
Mitropoliei din Iaşi (19).
Spaţiul prezentei reviste nu ne îngăduie abordări
mai ample asupra personalităţii compozitorului şi
dirijorului gălăţean. De aceea, drept încheiere, vom
reda două mărturii ale unor specialişti referitoare la
calităţile muzicale ale maestrului născut la Crăeşti.
Astfel, Ion Croitoru sublinia câteva caracteristici
ale stilului componistic al lui Ion Bohociu:
claritatea liniei melodice, construcţia logică a frazei,
spirit popular în toate piesele şi, în special, intuiţia
firească a armoniei modale (20). Peste aproape un
deceniu muzicologul Zeno Vancea făcea un portret
profesional al compozitorului gălăţean: „Eminent
contrapunctist, Bohociu a fost unul dintre acei
compozitori care – independent de Kiriac – a folosit
scriitura polifonică în prelucrările sale de melodii
populare pentru cor. Cu toate că instrucţia muzicală
primită la Leipzig îl îndepărta de sursele muzicale
băştinaşe, Bohociu, cu ajutorul unor caracteristici
modale, a urmărit să imprime unora dintre lucrările
sale corale şi instrumentale o notă autohtonă“ (21).
Nădăjduim că reprezentanţii culturii locale vor
scoate din uitare, prin manifestări muzicale adecvate, pe
Ioan Bohociu care, alături de Dimitrie Cuclin, reprezintă
cartea de vizită a muzicologiei clasice gălăţene.

Note:

1. Adresa nr. 720 din 21 aprilie 1993. Arhiva Ştefania-Doina
Sosai.
2. Oferta donatoarei înregistrată la Filiala Arhivelor Statului
jud. Galaţi sub nr. 38.424/28 decembrie 1993. Din păcate
fondul de documente nu poate fi cercetat, nefiind încă
inventariat după normele arhivistice în vigoare.
3. Vezi Ioan Bohociu, Coruri, 3, Editare Oscar Brandstetter,
Leipzig, f. a., p. 2-4. Textul imnului reprodus şi în Didi Muşală,
Şi după 25 de ani muzicologul Ioan Buhociu soseşte prea târziu,
în „Acţiunea“, an. II, nr. 226, 27 noiembrie 1992, p. 2. Peste
câteva decenii un alt imn a fost compus de Aurel Manolache.
Didi Muşală, op. cit., p. 2.
4. Sub titlul Muzica în Leipzig, Ioan Bohociu scria într-un
articol la începutul anului 1903 („Gazeta Artelor“, an. I, nr. 12,
19 ianuarie 1903, p. 3): „Blagoslovit să fie acest oraş al muzicii
care încă de la Bach a fost începutul muzicii serioase, locul de
unde au pornit toate reformele mari pe teren muzical şi unde
au trăit pe rând o seamă de maeştri ca Bach, Mendelssohn,
Lortzing, Liszt…şi unde orice suflet doritor de cultură muzicală
serioasă găseşte cu prisosinţă tot ce-i trebuie pentru mijloace
relativ modeste“. În continuare enumeră locaţiile cu zeci de
concerte şi audiţii din marele oraş al Germaniei.
5. Sală de teatru construită în anul 1898, pe str. Braşoveni
(astăzi dispărută datorită sistematizării oraşului. Potrivit
istoricului Paul Păltănea, str. Braşoveni „începea din str.
Domnească, din dreptul statuii lui Costache Negri şi cobora
însptre port“. Vezi Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la
origini până la 1918, ed. a doua, 1, Editura Partener, Galaţi,
2008, p. 287, n. 3.) de către negustorul Aristide Papadopol;
teatrul a ars în 1919. Vezi Paul Păltănea, op. cit, 2, p. 350.
6. SJAN Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, dosar nr. 68/1916,
f. 6; Silvian Georgescu, Orchestra simfonică de stat, Galaţi,
1955-1965, f. l., f. a., p. 10; prof. Nicolae Mareş, Viaţa muzicală
în Galaţi între 1877-1918, Galaţi, 1978, ms. dactilografiat la
Biblioteca V. A. Urechia, Galaţi, cota IV 264, f. 87.
7. Ordinea, I, nr. 147, 29 mai 1908, apud Paul Păltănea, op. cit.,
2, p. 367-368.
8. Vezi afişul concertelor, foaie volantă, Arhiva Ştefania-Doina
Sosai.
9. SJAN, fond Primăria oraşului Galaţi, dosar nr. 33/1922, f. 41.
10. Ibidem, f. 41R-v.
11. Ibidem.
12. „Comisiunea interimară în şedinţa de astăzi luând cunoştinţă
de cererea de faţă, a respins-o, întrucât comunei îi trebuie
pentru echilibrarea bugetului pe exerciţiul viitor 1922/1923 încă
5.000.000 lei la venituri faţă de sumele înscrise la cheltuieli“.
SJAN, fond Primăria oraşului Galaţi, dosar nr. 33/1922, f. 41v.
13. Crişan V. Muşeţeanu, Lumea copilăriei mele, Ed. Alma,
Galaţi, 2001, p. 157-158, 229.
14. Galaţii, an. XIX, nr. 70, 28 martie 1900, p. 1; Idem, nr. 73,
32 martie 1900, p. 1; Adina Şuşnea, op. cit., p. 24.
15. Vezi Cartea chiriarhală de numire nr. 1076 din 10 iunie
1905, Arhiva Ştefania-Doina Sosai.
16. Pr. Eugen Drăgoi, Profesorul Dimitrie Dimitriu, gălăţeanul
apreciat de Mihai Eminescu şi Ion Creangă, în „Axis libri“
(Editată de Biblioteca Judeţeană V.A.Urechia), an I, nr. 1,
Galaţi, noiembrie 2008, p. 42-43.
17. Diacon Gabriel Năstasă, op. cit., p. 513.
18. Viorel Cosma, Muzicieni români. Lexicon, p. 69; Idem,
Muzicieni din România. Lexicon bio-bibliografic, p. 141;
Cultura, ştiinţa şi arta în judeţul Galaţi…, p. 41.
19. Vezi înscrisul olograf al soţiei compozitorului, Anghelina,
din 31 martie 1968, f. 3, Arhiva Ştefania-Doina Sosai.
20. Ion Croitoru, op. cit., p. 36.
21. Zeno Vancea, op. cit., p. 402-403.
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Ion Petrovici
într-o nouă apariţie vitrinieră (II)
Basarabia
–
rana
neînchisă a sufletului
românesc. Ca moldovean
şi ca trăitor în Iaşi
vreme de patru decenii,
Petrovici
a
resimţit
dureros
transformarea
Prutului
în
graniţă
răsăriteană a ţării. Prin
toată activitatea sa publică
Ionel Necula
– de scriitor, de profesor
universitar, de demnitar şi de parlamentar în
mai multe legislaturi – a militat permanent
pentru o reparaţie a nedreptăţilor istoriei şi
pentru refacerea unităţii teritoriale a spaţiului
românesc. A fost una din vocile cele mai lucide
care-a pus problema unităţii sufleteşti, ca formă
deplină a unirii administrative. „Numai când
această unire, (sufletească, s.n.) are să fie de fapt
realizată, numai atunci vom putea privi cu linişte
şi nepăsare mâinile lacome care se întind încă
asupra acestei provincii, mâini care, printr-o
veche deprindere ereditară, au patima lucrului
străin, spunea în şedinţa extraordinară a Camerei
din 11 iunie 1918” (Discursuri parlamentare, p.
26).
A fost profet, dar nu se poate spune că în
toată perioada de peste două decenii, până
la ultimatumul din iunie 1940, când a fost
retrocedată Rusiei, n-a făcut tot ce i-a stat în
putinţă pentru a consolida unitatea naţională
a poporului român în graniţele lui naturale,
istorice şi legitime. În Parlament, în conferinţele
publice susţinute prin localităţile ţării, în
întrunirile electorale, oriunde a avut posibilitatea
să-şi exprime gândul întreg, glasul său avea
profeţii dureroase şi limpezimi de cristal. „Noi
vrem unirea Basarabiei cu ţara românească,
care nu a fost un capriciu al istoriei, ci a fost un
rod al dreptăţii eterne, această unire noi avem
cu toţii hotărârea inflexibilă şi nestrămutată, ca
să rămână veşnică şi să nu se mai desfacă”, mai
spunea în aceeaşi sesiune extraordinară din 11
40

iunie 1918 (Discursuri parlamentare, p. 30).
Sigur că unirea Basarabiei cu obârşiile sale
istorice ridica destule probleme noi pe care
Guvernul României trebuia să le rezolve în
regim de urgenţă. Trebuia făcută o nouă reformă
administrativ-teritorială de o nouă organizare
a sistemului de învăţământ, de emanciparea
limbii, prin ştergerea urmelor de cătuşe care au
strâns limba românească în Basarabia mai mult
de un veac (p. 31), de neutralizarea propagandei
schizoide activate de elemente rusofone sau a
celor contaminate de ideologia bolşevică şi de
multe-alte urgenţe şi priorităţi. Petrovici a rămas
în permanenţă ferm, hotărât şi inflexibil. N-a
făcut nici o concesie afirmaţiilor provocatoare că
era mai bine sub ruşi şi nici colegilor săi politici
care, de dragul unor voturi electorale, dădeau
aprobator din cap.
Lui Ion Inculeţ, care-şi exprima îndoiala că este
dorit în Parlamentul României, ca reprezentant
al spaţiului basarabean, îi răspunde cu o logică
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şi cu o gentileţe infailibile. „Mă mărginesc a
spune d-lui Inculeţ; numai când eşti mosafir în
casa altuia, când nu eşti bine primit, poţi să te
întrebi la un moment dacă nu trebuie să pleci.
Or, d-voastră, basarabeni, aici în România Mare
şi în Parlamentul României Mari sunteţi gazdă la
fel ca noi toţi” (p. 61). Nu ştiu dacă se puteau găsi
cuvinte mai potrivite.
Oricine
parcurge
discursurile
sale
parlamentare rămâne încredinţat că Petrovici a
rămas permanent ataşat ideii că România Mare –
România în graniţele ei fireşti, naturale şi legitime
este o realitate şi este o datorie de conştiinţă şi de
suflet pentru orice român să lucreze cu sârguinţă,
cu devoţiune, cu zel la consolidarea dreptului ei
uzufructier.
Basarabia înstrăinată a constituit mâhnirea
nevindecată a filosofului în toată lunga şi
prolifica sa prezenţă în viaţa publică românească.
La 2 noiembrie 1941, când s-a inaugurat postul
radio Moldova la Iaşi, în cuvântarea rostită
ca ministru al culturii naţionale, nu uita să
precizeze faptul că „de aici, din locul acesta ar
urma să plece puternice împrăştieri de raze, care
să măture umbrele nopţii întârziate peste Prut şi
peste Nistru şi să încorporeze cât mai repede cu
putinţă, atâtea suflete dezorientate de zbucium
şi de alarme, în vigoarea organică a sufletului
românesc.” (Talentul oratoric, Editura Casa
Radio, Bucureşti, 2002, p. 317).
Într-o vreme când România gemea sub povara
celor două dictate nedrepte, impuse imperativ şi
discreţionar peste capul şi voinţa ei, Petrovici n-a
stat niciodată în cumpănă şi n-a ales între cele
două alternative recuperatorii. Ca şi ţara, s-a aflat
în situaţia mamei duioase „care nu poate să aleagă
între copii săi”, adică să stea în cumpănă „pe care
trebuie să-l elibereze mai întâi” (Discursuri… p.
60). A militat neîntrerupt şi cu toată ardoarea
pentru recuperarea a ceea ce i-a fost luat, în
întregime, fără rest şi fără condiţii prealabile. În
toate discursurile sale, rostite în timpul ultimului
portofoliu ministerial, strecoară câte un cuvânt
cald şi de frumoasă apreciere faţă de Mareşalul
Ion Antonescu tocmai pentru că se angajase ferm
şi cu maximă cutezanţă în recuperarea teritoriilor
înstrăinate.
N-aş vrea să prelungesc prea mult aceste
marginalii la o carte despre care am credinţa că se
va mai vorbi. Mai spun doar că, deşi coleg cu Iorga,

cu A.C. Cuza, cu Goga, cu C. Rădulescu-Motru,
cu Simion Mehedinţi şi cu multe alte personalităţi
ale vremii, în probleme de învăţământ şi cultură,
glasul său era cel mai ascultat şi cel mai credibil.
„D-lor”, striga Iuliu Maniu în şedinţa Camerei din
30 decembrie 1920, „noi cu plăcere îl ascultăm
pe d. Petrovici ca să înveţe şi majoritatea cum se
ascultă oamenii de bună credinţă”. A contribuit la
afirmarea acestor dovezi de recunoaştere publică
(au fost mai multe şi nu mai insistăm asupra lor)
şi rectitudinea sa exemplară, faptul că nu şi-a
admonestat adversarii cu cuvinte abrazive, a găsit
întotdeauna – şi când a fost la putere şi când a
trecut în opoziţie – tonul şi limbajul cel mai
potrivit pentru a-şi impune principiile şi pentru
a-şi susţine cauza.
„Este pentru noi o datorie imperioasă”, perora
în şedinţa Camerei din 5 decembrie 1929, în
care se discuta Mesajul Tronului, „să ne silim
a vărsa în tezaurul culturii mondiale o cât mai
largă şi o cât mai însemnată contribuţie de creaţii
personale” (aplauze prelungite, strigăte de bravo
pe băncile majorităţii).
Bibliografie:
1. Petre, Dan. Ion Petrovici - discursuri
parlamentare. București : Editura Univers Științific,
2009
2. Petrovici, Ion. Talentul oratoric. Conferințe la
radio 1932 - 1943. București: Editura Casa Radio,
2003
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Constantin Noica
sau metafizica logosului întrupat
Filosof subtil, atent la
ceea ce este infinitezimal
în gândire, Constantin
Noica a afirmat: „când un
învingător îţi cere să te rogi
pentru el înseamnă că-ţi
oferă victoria sa”. Marele
filosof a meditat mult timp
la textul de la Matei, 5:44:
„Iubiţi pe vrăjmașii voștri,
Corneliu Panaite binecuvântaţi pe cei ce vă
blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc și rugaţi-vă
pentru cei ce vatămă și vă prigonesc”. Într-adevăr,
Constantin Noica vedea în fratele Alexandru pe cel
victorios, dar care poate triumfa asupra victoriei
proprii. Mai mult, Noica descoperea ipostaza
fratelui Alexandru în sine însuși: cel care și-a
petrecut zilele în închisoare, a devenit conformist,
a robit ca toţi ceilalţi în câmpul muncii, a scris cărţi
și le-a trimis în străinătate. Lupta dintre fratele cel
bun și fiul risipitor este purtată de fiecare dată în
adâncul sinelui propriu. Noica arată că învingătorul
nu ar putea exista fără cel învins, iar în lumea
actuală victoriile sunt suspendate. Personalitate
complexă, Noica a fost „omul îndumnezeit cu o
mie de chipuri”, cel care și-a asumat sfinţenia laică
(conștient fiind de faptul că Dumnezeu Tatăl s-a
retras în ceruri). Sfântul Anselm din Canterbury a
consacrat expresia: Dumnezeu se face om, pentru
ca omul să se facă Dumnezeu. „Îndumnezeirea
omului” a fost conceptul care l-a preocupat
permanent pe Noica. Filosoful român considera că,
dacă Bizanţul a fost epoca îndumnezeirii teologice,
secolul XX este epoca îndumnezeirii prin cultură.
„Logosul” nu mai poate fi regăsit în nemijlocirea
sa. Logosul corespunde unui „ordorerum”, fiind
în același timp exprimat printr-o „ordo idearum”.
Constatin Noica avea convingerea că „logosul” nu
se mai poate manifesta în teologie (ca în vremea
Bizanţului), ci numai în metafizică și în discursul
matematicienilor. După cum „logosul” se face trup,
„idea” filosofică trebuie să fie exprimată. Adevăratul
filosof este „purtător al ideii”, este cel care își asumă
ideea și acceptă consecinţele acesteia. Având origine
boierească (precum Alexandru Paleologu) Noica a
fost deposedat de avere, descoperind însă (vorba
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filosofului) că știe ceva și poate ceva. Comunismul
l-a sărăcit material, dar l-a făcut să-și dea seama
că singura șansă a omului constă în împlinirea
spirituală. După cum spunea Noica: sărac este
numai cel care nu are idealul de îmbogăţire.
Constantin Noica a analizat ideologia comunistă,
subliniind trăsăturile sale pozitive: îmbunătăţirea
condiţiei umane, scoaterea din alienare, bunăstarea
fără sentimentul că ești privilegiat dacă o ai. Noica
a utilizat imaginea „fratelui Alexandru” pentru a
investiga mentalul cotidian al perioadei comuniste.
Cu ironia lui nemiloasă, Noica a adăugat: ei vor să ne
fericească, iar lumea le e atât de puţin recunoscătoare.
Constantin Noica a criticat maximalismul moral,
spunând că mai binele constă în ignorarea binelui.
Spirit cu vocația sublimului, dar care știa să cultive
și luciditatea necruţătoare, Noica știa că ororile
Comunei din Paris și „Gulagul” lui Soljeniţân nu ar fi
fost posibile fără maximalismul moral. Să nu uităm
că Andrei Pleșu a fost mult timp discipolul lui Noica
și a împărtășit cu acesta principiile minimalismului
moral. Pentru a-i da cuvântul lui Noica: oamenii
confundă comparativul cu pozitivul. Noica a
încercat mereu să avertizeze asupra riscurilor pe care
le presupune dependenţa exclusivă de imediat: este
bine să ne gândim nu numai la situaţia în care se află
un om, ci și la situaţia care poate să urmeze. Noica
(pentru cei care l-au cunoscut) a rămas arhetipul
filosofului: un Socrate, un „sfânt Ioan Botezătorul”
care propăvăduia mântuirea prin cultură. Trecând
prin închisoare (alături de Alexandru Paleologu și
Nicolae Steinhardt), Noica a conștientizat faptul
că orice constrângere nu face decât să intensifice
luminozitatea și sfinţenia spiritului. Cartea lui
Noica despre „fratele Alexandru” aduce „modelul
hristic al filosofării”: trebuie să ne fie milă de cei
care torturează pe alţii, având în vedere faptul că
gardienii nu sunt puși în condiţia de oameni, adică
de fiinţe care făptuiesc ceva și află de la viaţă ceva.
Noica a încercat să demonstreze că scopul vieţii
omului este cel de a rosti și de a crea, și nu cel de
a-l anula pe celălalt. Imaginea „fratelui Alexandru”
nu este decât un mijloc care poate fi folosit pentru
a studia mentalul. „Faust” al lui Goethe seamănă
desigur, cu „fratele Alexandru”. A biruit ignoranţa,
a biruit slăbiciunea și neputinţa umană, a înfrânt
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sentimentalismul și iluzionismul religios, s-a aliat
cu diavolul, poate să facă orice, dar nu știe ce să
facă. Rareori s-au formulat gânduri mai vii și mai
adânci decât acelea ale lui Noica: facem state care
nu se potrivesc sufletelor și suflete ce nu se potrivesc
oamenilor. Constantin Noica spunea că trebuie să
fii azvârlit într-o situaţie limită pentru a-ţi da seama
că adevăratele probleme ale cugetului nu sunt cele
întâlnite în cărţi. Nu numai că Noica nu a fost un
filosof al culturii neasimilate. Noica a îndemnat la
reflecţie filosofică originală și a subliniat importanţa
deciziei de a avea o viaţă creatoare în filosofie. Toate
aceste trăsături fac din Noica o excepţie fericită,
sau (cu vorbele filosofului
de la Păltiniș) un individual
purtător de general. Filosof și
logician redutabil, Constantin
Noica afirma că prima afirmare
de raţionalitate este libertatea
de a nu fi raţional, iar prima
manifestare a logicului constă
în ieșirea din logica strictă a
mecanismelor, fantezia sau
chiar lipsa de logică. Aceste idei
pot fi regăsite la Robert Blanché
sau la Ştefan Lupașcu (Logica
dinamică a contradictoriului).
Lucrarea noastră nu poate
cuprinde decât câteva teme,
concepte ale filosofiei lui
Noica. „Logica synalecthică” a
lui Noica a constituit un obiect
de preocupare pentru mulţi
autori tineri. Fără îndoială,
Constantin Noica a fost un martir al progresului
și al știinţei care a muncit până la ultima suflare,
a rămas deseori flămând, s-a chinuit și a murit în
numele ţelului său. Oamenii l-au considerat nebun,
smintit, degenerat. Şi totuși, pe cadavrul acestui
nebun și smintit s-au consolidat mijloacele traiului
nostru bun, de astăzi. Noica simbolizează sacrificiul
pentru idee.
Comentând scrierile lui Eminescu, Constantin
Noica arăta că „petrecere” nu înseamnă numai
devenire, ci și devenire prin ceva (petrecere a
lumii prin gând). Devenirea petrecută prin gând
poate fi aflată prin geometrie sau prin limbă.
Adevărul este desfășurat odată cu parcurgerea
drumului. Ucenicul care a prins gustul filosofării
știe că și în matematică „Întregul este mai mult
decât suma părţilor”. Matematicianul parcurge
un drum al gândirii: modelează cercul, îl întinde

până ce face două focare, din centru îl preface
în elipsă, apoi îl întinde și mai mult până ce se
deschide spre infinit într-o parte, prefăcându-se
în parabolă, iar în cele din urmă îl desface atât
de bine încât ajunge o hiperbolă. Matematicianul
utilizează generalizarea simplă atunci când
demonstrează anumite proprietăţi algebrice sau
când construiește spaţii abstracte. Generalizarea
complexă poate fi identificată atunci când clasele
de numere sunt folosite în loc de numere sau
când numărul este considerat ca fiind limita unui
șir constant. Algebrizarea numărului și teoria
spaţiilor cu patru-cinci dimensiuni demonstrează
că logosul mathematic este o
altă ipostază a logosului divin.
Având în vedere necesitatea
de a întocmi operei o
bibliografie exhaustivă a lui
Noica, menţionăm două
lucrări deosebite și adăugăm
că eforturile depuse nu au
cum să fie zadarnice.
Bibiografie
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Biblia,
București,
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Alexandru, București, Editura Humanitas, 2008.
43

An IV, nr. 12, septembrie 2011

AXIS LIBRI

Reflecții dialogice • Reflecții dialogice • Reflecții dialogice

Maeştrii scenei româneşti: Eugen Cristea
„harul este cel care hotărăşte să te faci artist” (II)
Reporter: Care şcoală de
actorie vă place cel mai mult
în lumea asta şi de ce? De ce
nu sunteţi profesor la UNATC?
Care e condiţia actorului,
artistului, acum în România,
dar în lume?
Eugen
Cristea:
Şcoala
lui Stanislavski – de la care
Dana Vlad
continuă să se adape toţi şi cea a
lui Lee Strasberg. Pentru că sunt în ,,cărţile” lor... O
condiţie penibilă, mult sub cea din vremile trecute.
R.: Pentru că aţi avut ocazia să călătoriţi, mai ales
prin natura profesiei şi aţi văzut cam toată lumea,
unde v-ar fi plăcut să trăiţi dacă nu aţi fi trăit în
România şi care este poporul de care vă simţiţi mai
apropiat, ca esenţă umană?
E.C.: Fără nicio ezitare, în Australia sau în
Canada. Oameni normali, zâmbitori, fără grija
idioată a zilei de mâine. M-aş fi simţit bine dacă
acest popor al nostru ar fi cu adevărat un popor şi
nu o populaţie.
R.: Ce-i trebuie României acum şi nu are şi nu
va avea niciodată? De ce ne prăbuşim pe zi ce trece,
nu că n-aş şti dar poate aveţi o altă viziune, că doar
criza e numai de faţadă!
E.C.: Educaţie, cultură, cu alte cuvinte civilizaţie.
Dacă lucrurile continuă aşa, n-o vom avea niciodată.
Pe de altă parte, dacă fiecare şi-ar vedea de treaba
lui acolo unde munceşte, poate lucrurile ar decurge
cu totul altfel. Deşi mă îndoiesc.
R.: Ştiu că vă place muzica bună şi aţi rămas
adolescent în suflet fiind prezent la toate concertele
marilor trupe la care participaţi cu „trup şi suflet”.
Cu ce stil de muzică vibraţi mai mult? La ce
instrumente cântaţi?
E.C.: Aş fi vrut să fiu prezent la ABSOLUT
toate concertele, numai că eu nu intru gratis. Mă
enervează toate muhaielele care cârâie că, vezi,
Doamne! – vin toţi boşorogii la noi. Le comunic
vitelor că pe vremea lui Ăl Bătrân erau fericiţi când
prindeau cu greu un vinil amărât. Acum le pute că îi
văd în direct... Cu blues-ul. Pe care îl practic, se pare
cu oarece succes, alături de trupa mea, ATELIER.
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Am deja 4 CD-uri pe piaţă. Şi concerte aproape
săptămânal în diverse cluburi bucureştene. Şi nu
numai.
R.: Povestiţi o întâmplare picantă din teatru sau
din turneele în care aţi fost, întâmplare pe care n-aţi
uita-o niciodată orice-ar fi!
E.C.: Acest gen de întâmplări le poţi găsi în
volumul meu de amintiri ,,Vânzătorul de zâmbete”.
R.: Cultura, arta la români mai are vreo
importanţă sau „ce să mai discutăm despre asta” şi
de ce oamenii care au circumvoluţiuni fac politica
struţului că parcă ar fi bine să mai arunce măcar câte
un ochi din când în când şi să spună câte o vorbă?
Ar fi degeaba?
E.C.: Are mare importanţă, numai că
RINOCERII habar n-au ce înseamnă asta. Până la
urmă, hai să ne gândim că Ăl Bătrân a fost dat jos,
totuşi, de elite...
Actorul Eugen Cristea este o valoare a noastră a
românilor lângă mulţi alţi oameni cu har din artă şi
din toate celelalte domenii. Ar fi benefic să creştem
în cultul valorii, generaţiile care se perindă în timp
pentru că poate ar putea salva cândva România de
la prăpădul la care suntem martori. Dar va mai trece
multă apă pe Dunăre până se va întâmpla asta, dacă
se va întâmpla.
Şi pentru că şi actorii sunt oameni obişnuiţi care
mănâncă şi dorm ca şi noi, vă propun să mai aflăm
câteva dintre preferinţele omului Eugen Cristea,
astfel încât dacă ne facem socoteala după interviu,
să ştim câte ceva despre maestru.
R.: Ce culoare preferată aveţi?
E.C.: Roşu şi galben.
R.: Ce mâncare preferată aveţi?
E.C.: Chinezească şi cea gătită admirabil de soţia
mea.
R.: Ce vă place să gătiţi musafirilor?
E.C.: Mâncare mai de regim. Dar foarte bună.
R.: Sunteţi un insomniac sau dormiţi mult?
E.C.: Dorm după-masă, iar noaptea cel puţin opt ore.
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R.: Monarhie sau ce altceva?
E.C.: Monarhie.

E.C.: Să ştie că nu toţi pot fi De Niro sau Sharon
Stone. În orice caz, nu din prima.

R.: Sunteţi credincios?
E.C.: Da, dar nu habotnic.

R.: Ce măsuri aţi lua dacă aţi fi director de teatru
acum?
E.C.: Aş fi mai apropiat de actori şi de corpul
tehnic, de oamenii din umbră. Şi aş fi cum îmi e
felul: foarte popular.

R.: Sunteţi de acord cu introducerea paşapoartelor
biometrice?
E.C.: Da. E ceva în pas cu timpul. E strict părerea
mea.
R.: Ce vă place să beţi atunci când sunteţi relaxat
şi staţi pe malul unei ape, ocean, mare, lac, sau
admiraţi creasta unui munte etc.?
E.C.: O să râzi, apă plată...
R.: Blonde sau brunete?
E.C.: Blonde forever.

R.: Ce aţi lua cu dumneavoastră pe o insulă
pustie?
E.C.: Un MP3 cu muzică simfonică.
R.: Ce a însemnat „Feriţi-vă de măgăruş” pentru
Eugen Cristea?
E.C.: O „cruce” pe care o port cu plăcere.
R.: Shakespeare sau Moliere?
E.C.: Amândoi. Parcă ceva
mai mult inegalabilul Will.

R.: Avion, tren, maşină,
bicicletă, căruţă?
E.C.: Avion şi bicicletă. Urăsc
profund maşinile şi golanii beţi
care le conduc.

R.: Beethoven sau The Doors?
E.C.: Pink Floyd. Glumesc!
Tot ce înseamnă valoare reală.
R.: Prispa sau veranda?
E.C.: Iar o să râzi: Prispa!

R.: Mersul pe jos sau cu mijloc
de transport?
E.C.: Numai pe jos.

R.: Voluntariat sau pe bani,
nene?
E.C.: Voluntariat. Păi în
teatru ce fac???

R.: Răsăritul, apusul, noaptea,
ziua?
E.C.: Răsăritul.
R.: Ce anotimp iubiţi mai
mult?
E.C.: Vara.

R.: Ce e viaţa?
E.C.: Un dar şi un har.
Eugen Cristea

R.: Care este haina la care nu aţi renunţa niciodată
oricât de ponosită vi s-ar părea?
E.C.: Blugii.
R.: Teatru sau film? De ce?
E.C.: Radio. Pentru că nu-l poate face chiar
oricine.
R.: Dacă ați fi ministrul culturii acum, ce aţi face
pentru teatru şi actori şi pentru artă în general?
E.C.: Aş păstra unele teatre de proiecte, iar altele
de repertoriu. Şi i-aş plăti mai bine.
R.: Ce să facă tinerii care vor să fie actori?

R.: Ce e actorul?
E.C.: Un OM.

R.: Cine hotărăşte să te faci artist?
E.C.: Harul!
R.: Ce rămâne?
E.C.: Un fum!
R.: Cu ce vă treziţi cel mai des dimineaţa în gând?
E.C.: Cu Dumnezeu.
La mulţi ani maestre pentru ziua de naştere din
18 aprilie, pentru o jumătate de secol de radio şi
pentru viaţa închinată cu atâta bucurie scenei!
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Colocviile Constructorilor de Nave,

reuniuni dedicate rememorării şi tezaurizării
proceselor de inovare care au determinat, în mod decisiv,
competitivitatea industriei navale româneşti
O convorbire a D-lui
Prof. Zanfir ILIE, Directorul
Bibliotecii
„V.A.
Urechia”
cu Dr. Ing. Gelu KAHU,
coordonatorul
Colocviilor,
reprezentant
al Asociaţiei
„Tehnopol Galaţi-ATG”:
Z.I.: S-au desfăşurat iată deja
şase reuniuni ale Colocviilor
Constructorilor de Nave, ultima
Zanfir Ilie
fiind Colocviul Constructorilor
de nave (CCN)-6 din 1 Iulie dedicată complexei
problematici a flotei româneşti, expus de o
personalitate remarcabilă a domeniului, respectiv D-l
Ing. Nicolae STERE, fost Ministru al Transporturilor.
Putem acum să sintetizăm măcar câteva din aspectele
relevante ale acestui proiect?
G.K.: În primul rând voi începe prin a vă
adresa mulţumirile noastre pentru modul în care
Biblioteca „V.A. Urechia” şi Dvs. personal v-aţi
implicat în promovarea acestei acţiuni excepţionale.
Fără nici un fel de îndoială, în relativ scurta
perioadă care a trecut de la iniţierea Colocviilor s-a
făcut deja dovada interesului cu totul deosebit pe
care l-au trezit acestea în rândul specialiştilor şi,
de ce nu, şi în opinia publică. Sunt multe exemple
de dezbateri, care ar merita să mai fie continuate,
aprofundate, rediscutate, valorificate, aceste scântei
declanşând, după câte am văzut, adevărate incendii
emoţionale greu de stăpânit. Aş aminti doar epopeea
construcţiei platformelor de foraj marin, temă care,
de altfel, va fi în curând reluată cu noi informaţii de
mare valoare.
Z.I.: Într-adevăr aşa s-au petrecut lucrurile şi
Vineri 3 Iunie 2011 când s-a desfăşurat reuniunea
CCN-5, dedicată unei teme legate de necesitatea
de a explica, de a înţelege, motivaţiile şi resursele
procesului complex de formare a competenţelor
din acest domeniu aici la Galaţi, Dvs., din partea
Asociaţiei Tehnopol Galaţi – ATG , aţi prezentat
comunicarea „Sensibilitate şi dezvoltare”. Ce ne
puteţi spune despre acest lucru?
G.K.: Ideea de bază a acestei expuneri a fost
dovedirea faptului că procesul de dezvoltare
este realizat de oameni dotaţi cu o remarcabilă
sensibilitate faţă de necesitatea de a-şi perfecţiona
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activitatea, gata să se angajeze într-o activitate de
introducere a unor noutăţi semnificative, depunând
pentru aceasta un deosebit efort, devotament total
şi deplină iniţiativă personală. Cele de mai sus le-am
expus mai pe larg în articolul „Despre spiritualitate
şi dezvoltare” publicat în Axis Libri din martie 2010.
Reluând cele scrise acolo s-a discutat, ca
exemplu, despre realizarea în România, la Şantierul
Naval Galaţi, pentru prima dată, a elicelor mari
pentru navele maritime. A fost posibil acest lucru
ca urmare a unei iniţiative curajoase a tehnicianului
Mircea ROIBU care, împreună cu o echipă de
entuziaşti şi cu sprijinul organelor tehnice ale
şantierului, utilizând o veche hală, în care au fost
montate utilajele necesare create în acest scop,
au turnat, pentru prima oară în România, o elice
pentru cargourile de 4500 tdw. A fost începutul unei
producţii de înaltă calitate care, mai apoi, s-a mutat
la noua întreprindere INETOF utilizându-se acolo o
înaltă tehnologie japoneză atât pentru turnare cât şi
pentru prelucrarea palelor.
Mărturia acelei deosebite realizări este
monumentul comemorativ de pe faleza Dunării (la
aniversarea a 80 de ani de la înfiinţarea Șantierului
Naval Galaţi, respectiv 1893 - 1973), care a dat şi
numele acelui loc, respectiv „la elice”. În acest fel
se evidenţiază şi faptul că Galaţiul este un puternic
centru de construcţii navale, având învăţământ
mediu şi superior de specialitate, unităţi de
cercetare-dezvoltare prestigioase, şantierul naval
cel mai puternic din România şi, de asemenea,
producători de echipamente şi componente pentru
nave. Aşa că, aşezată tocmai aici, în inima oraşului
şi la malul Dunării, elicea este la locul cel mai
potrivit pentru a evidenţia valoroasa contribuţie a
construcţiei de nave la faima Galaţiului.
Aşa că sunt nejustificate unele opinii cum că acest
monument este „tehnic” şi trebuie mutat la poarta
şantierului. Incredibilă atitudine, demascând un
extrem de coborât nivel de cultură şi de respect
pentru tezaurul de înaltă cultură al oraşului nostru!
Ar mai fi multe lucruri de spus dar, oprindu-mă
deocamdată aici, aş vrea să dovedesc valabilitatea
celor de mai sus. Pentru cei nelămuriţi, le adresez
rugămintea să meargă la Constanţa şi să vadă la
intrarea principală dinspre Bucureşti un monument
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excepţional de frumos conţinând o elice de navă respectiv în cercetare-dezvoltare, pregătire
făcută din bronz şi impresionantă prin dimensiunea tehnologică, organizarea şi conducerea producţiei,
şi strălucirea ei, fiind străjuită de următoarea construcţia de nave performante, asimilarea în
inscripţie: „Om liber tu vei iubi întotdeauna marea. ţară de materiale şi echipamente navale de cea mai
Charles Baudelaire” Şi aceasta în întâmpinarea bună calitate.
Cazul lui Mircea Roibu este o excepţie fericită
celor care pătrund în oraşul Constanţa şi nu numai,
pentru cei care vin la şantierul naval sau în port! Nu şi din alt punct de vedere şi anume faptul că efortul
său a condus în final la realizarea în România a
este deci o firmă, ci o emblemă.
Z.I.: Cum a fost primită de participanţi ideea Dvs. unei capacităţi industriale pentru producţia de elice
de a aprofunda unele aspecte mai deosebite, aş zice navale, respectiv întreprinderea Inetof unde s-a
ajuns la execuţia tuturor elicelor necesare şantierelor
mai rafinate, ale activităţii specialiştilor navali?
G.K.: Numeroşi vorbitori au arătat cu acest prilej navale, inclusiv uriaşa elice pentru petrolierele de
multe amănunte inedite şi deosebit de interesante. 150.000 tdw.
Dar, din păcate, nu întotdeauna s-a realizat acest
Tema a stârnit un deosebit interes în rândul
participanţilor care au luat cuvântul, precum ing. proces de dezvoltare până la capăt, din diferite
Vasile NOVAC, care a lucrat la SNG şi a adăugat motive, regretabile desigur.
Spre exemplu, în cazul
rolului inovator al lui Mircea
excepţionalului inginer Matei
ROIBU şi pe cel al colegilor săi, cum
KIRALY, prea timpuriu plecat
a fost ing. IORDĂNESCU şi nu
dintre noi, a dispărut unul din
mai puţin importanta contribuţie
cei mai prodigioşi cercetători
a cioplitorului TALABĂ care a
români, promotorul şi realizatorul
„sculptat” cu dalta sa pneumatică
primelor nave rapide de tip
palele elicelor; apoi ing. Vasile
nou, implicându-se în această
LĂCĂTUŞ, şeful departamentului
complexă acţiune cu o energie
Tehnic, reamintind pe cei care au
creatoare cu totul neobişnuită. A
proiectat cuptoarele de turnare
fost un adevărat inginer complet
şi modul în care a fost sprijinită
care, pornind de la idee, apoi
financiar această costisitoare şi
desfăşurând cercetarea necesară şi
complexă acţiune, la care şi-a
proiectarea, a trecut la realizarea
adus aportul şi compartimentul
produsului, experimentarea şi
Mecanic-Şef despre acest lucru
Gelu Kahu
punerea sa în funcţiune. S-a dovedit
vorbind ing. Lorand FAZEKAŞ. Ing.
Victor Paul DOBRE, fost şef al serviciului tehnic la însă că activitatea lui de realizare în România a
Centrala Industrială Navală, a confirmat că noul a primelor nave pe pernă de aer a fost prea în avans
fost generat totdeauna de iniţiativa specialiştilor faţă de timpul în care trăia şi lucra acest talentat
dedicaţi profesiunii; aşa a fost şi când s-a demarat, ca specialist. M-am gândit de multe ori că, pornind
exemplu, programul prioritar naval din 1984, care de la realizările concrete obţinute de el, s-ar fi
cuprindea peste 120 de proiecte de nave de tipuri putut organiza şi la noi o întreprindere specializată
noi şi este convins că tot astfel specialiştii români pentru o asemenea producţie de vârf, cu rezultate
se vor implica cu succes în Programul European economice remarcabile. Dar nu a existat puterea şi
de Strategie a Dunării pentru perioada 2013-2020; înţelegerea necesare unei asemenea acţiuni.
Trebuie să subliniem şi faptul că, în multe alte
în acelaşi context ing. Mircea POSTELNICU a
evidenţiat faptul că şi în cercetare devotamentul şi cazuri, s-a adăugat şi bine cunoscuta indiferenţă şi
sensibilitatea la nou au fost motoarele succesului neîncredere faţă de tot ce se creează nou în România,
la Icepronav sau ing. George MÂRZAC amintind respectiv faţă de cei care se străduiesc să facă ceva
turnarea de către Mircea ROIBU a unor piese de deosebit pentru binele acestei ţări, respectiv atunci
performanţă pentru Combinatul Siderurgic Galaţi, când nu au fost valorificate rezultatele unei activităţi
Jean Sever POPOVICI Şeful Filialei din România pornită de la zero şi care, prin talentul, osârdia
a Bureau Veritas, care a subliniat la rândul său şi devotamentul implicat în acţiunea respectivă
interesul deosebit pentru subiectul pus în dezbaterea se putea transforma într-o producţie de cea mai
competitivă calitate.
colocviului.
Dau aici un singur exemplu şi anume ceea
A fost evidenţiat faptul că asemenea exemple
precum cel al lui Mircea ROIBU sunt extrem de ce se cheamă „bow thrustere” sau propulsoare
numeroase în toate activităţile navale de la noi, transversale, foarte frecvent folosite la navele
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moderne pentru a creşte manevrabilitatea acestora.
În laboratoarele de hidrodinamică Icepronav a
fost desfăşurată de ing. Dan MICU o asemenea
cercetare teoretică şi experimentală dusă până
la faza de realizare a prototipului, care avea
performanţe sensibil mai bune dacât unele produse
similare ale unor firme specializate de la care, de
altfel, s-au şi cumpărat asemenea echipamente
pentru navele construite în şantierele noastre. Şi în
acest caz, cu regret, trebuie să recunosc faptul că nu
s-a găsit nimeni din industria românească gata să se
angajeze în producerea acestora.
Toate cele expuse mai sus au însă menirea de
a demonstra faptul că avem şi noi în România un
potenţial intelectual, o sensibilitate la nou, în stare să
determine acţiuni valoroase
care, chiar dacă nu sunt
susţinute
corespuzător,
unele penetrează cu curaj în
domeniile cele mai rafinate
ale ştiinţei.
Z.I.: După câte am
observat împreună, au
apărut în timpul discuţiilor
şi o serie de idei noi, care
să
amplifice
sensibil
implicarea Colocviilor în
viaţa curentă a societăţii
gălăţene.
G.K.: În adevăr, am
reţinut cu o deosebită plăcere faptul că, şi cu
această ocazie, au mai fost puse în discuţie şi câteva
propuneri remarcabile (mai jos sunt prezentate
trei dintre acestea) pornind de la constatarea că,
declarând, de la început, drept scop principal al
CCN-urilor rememorarea şi tezaurizarea unei
experienţe profesionale şi de viaţă a celor legaţi
de construcţia de nave, audienţa a fost formată, de
regulă, din „veterani” ai acestei profesiuni, dorind
să retrăiască episoade dragi din viaţa lor. Dar se pare
că acest lucru este prea puţin şi discuţiile au relevat
lucruri interesante şi anume:
Prima propunere: S-a văzut, de fiecare dată
şi tot mai pregnant, că ar fi foarte util ca printre
participanţi să se numere mai mulţi specialişti
din rândurile a încă două categorii de persoane
care, suntem siguri, vor avea de câştigat fiind de
faţă, ascultând şi implicându-se în discuţii. Avem
în vedere reprezentanţii din viaţa activă de la
şantier, precum şi de la uzinele producătoare de
echipamente, dar şi de la birourile de proiectare
navală din Galaţi. De asemenea, ar trebui să
participe cât mai mulţi studenţi, mai ales cei de
frunte, care, prezenţi la Colocvii alături de profesorii
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lor, să adauge cunoştinţelor obţinute „de la catedră”
şi câte ceva din comoara de experienţă care, perlă cu
perlă, se adună în colierul creat la reuniunile CCN.
A doua propunere: Ni se pare că mijloacele
media ar trebui să dea o mai mare atenţie
acestui adevărat „eveniment cultural” din viaţa
oraşului, cei din presa scrisă putând chiar realiza
un fel de serial lunar într-o pagină de ziar. Poate
că o televiziune locală ar putea să facă chiar un
fel de „talk show” serial, înregistrând sau poate
dând în direct aceste CCN-uri, care se ţin lunar,
în prima zi de vineri la ora 10, în sala „Eminescu”
de la Biblioteca V.A. Urechia şi a căror durată nu
depăşeşte dimensiunea obişnuită a unei asemenea
producţii media, respectiv cam o oră şi jumătate.
A treia propunere:
Credem
că
la
această acţiune s-ar
putea implica şi
scriitorii
gălăţeni,
care să „clădească”
un edificiu valoros,
respectiv o colecţie
de cărţi cuprinzând
convorbiri
memo
rialistice cu actorii
acestei interesante şi,
de ce nu, emoţionante
istorii a construcţiilor
navale din Galaţi, care
poate fi astfel descoperită prin amintirile celor care
au creat această istorie, ei devenind astfel un fel
de „cronicari ai timpurilor noastre”. Este vorba
de personalităţi cu totul deosebite dar, deşi, din
păcate, mulţi s-au dus pe alt tărâm, mai avem încă
printre noi oameni de mare valoare, care au şi un
deosebit har al povestirii. Scriitorii gălăţeni talentaţi
şi răbdători, aşa cum ar fi Violeta Ionescu, pot să-i
„vâneze” participând la reuniunile Colocviilor, noi
considerându-i invitaţii noştri de onoare.
În final, menţionăm şi cu acest prilej, că, aşa după
cum rezultă şi din cele arătate mai sus, această
valoroasă activitate a Colocviilor se bucură de o tot
mai bună audienţă, dovedindu-şi astfel utilitatea,
punând în evidenţă pentru societatea gălăţeană o
excepţională experienţă a oraşului nostru.
Z.I.: Vă mulţumim şi sperăm că viitorul va dovedi
că acest mod de a pune în valoare cât mai multe
lucruri din tezaurul de experienţă al oraşului nostru
îşi va aduce contribuţia la accelerarea procesului de
dezvoltare complexă, culturală, ştiinţifică, economică,
socială, administrativă, spre binele tuturor cetăţenilor
bătrânului, dar şi tot mai dinamicului nostru port
dunărean.
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Brusc, începu să bată vântul... (II)

Întunericul chiar era pe
aproape. O dovedeau becurile
aprinse, ici-colo, la vreo casă
ori în vârful stâlpilor. Gorel
mergea acum parcă mai vioi,
dar curând începu să gâfâie din
nou. Mergea cu gândurile lui,
în continuarea întâmplărilor pe
care i le înfăţişase lui Arhimede.
- Sigur că m-a tulburat
revederea cu Sica. Despărţirea
de Sica. Dar cel mai tare mă
Ilie Tănăsache
apăsa un sentiment de vinovăţie.
- Dă-l naibii pe gigolo, tinichigiule! Merita cu vârf şi
îndesat să-i pui coarne!
- Nu dinspre el venea împovărarea despre care îţi zic.
- Hai, tinichigiule, c-o suceşti acum de mai crede
omul că ţi-a sărit o doagă! La urma urmei de unde şi
până unde vinovăţia care nu-ţi dădea pace?
- În primul rând era vinovăţia faţă de Sica. Patima
mea de joc de noroc îi stricase viaţa. O alungase de lângă
mine.
- Toţi „gamblierii” trăiesc până la urmă astfel de
vinovăţii, comentă filozofic, Arhimede. Îi cunosc bine,
ştiu prin ce trec când ajung la ananghie.
Ce spunea Arhimede, parcă suna a încurajare. Dar
Gorel, în momentele acelea se afla pe cu totul alte
lungimi de undă. Totuşi, nu se putu abţine să nu întrebe:
- Apropo, Arhimede. Tu ai jucat vreodată?
Arhimede întârzia prea mult cu răspunsul. Se vedea
că nu are niciun chef.
- Mai avem mult, omule?
- Foarte puţin. Dar, te-am întrebat ceva, Arhimede?
- Ei bine, am jucat! Doar de două ori...
- La „păcănele”?
- Numai „martingala”. La ruletă, desigur.
- Culoarea roşie sau neagră?
- Ambele.
- Ai câştigat?
- Am pierdut.
Mai departe n-a mai fost nevoie să-l silească pe
Arhimede la explicaţii în plus. Omul se descarcă singur
- paradoxal!- de ceea ce avea pe suflet:
- După al doilea joc, l-am pierdut pe frate-miu. Nu,
nu eu l-am dus în acest loc de pierzanie, ci un obsedat
de cazino, un „gamblier” cu vechi state de serviciu în
branşă. L-a ademenit la ruletă. Praful s-a ales de tot
ce agonisise ca specialist în calculatoare. Şi redutabil
filatelist. Mai apoi, după ce s-a aruncat de pe un bloc de
opt etaje, am găsit la el acasă un clasor pe care nu l-ar fi
pus la pariuri nici mort. Nu peste multă vreme am aflat,
totuşi, că şi clasorul în cauză era pe jumătate amanetat!
Ei bine, atunci m-am despărţit definitiv de ruletă! Şi de
„gamblieri”. Am intrat în tagma cămătarilor. Viaţă fără
prea mare risc, pe spinarea „gamblierilor”.
- Cumva, răzbunarea ta, pentru cele petrecute cu
frate-tu?

Arhimede nu-şi ascunse cinismul:
- Categoric!
După care schimbă subiectul conversaţiei:
- Ziceai că odată, la despărţire, trăiai remuşcare faţă
de Sica. Şi, în al doilea rând?
- Văd că ai memorie bună!
- Regula numărul unul pentru un „gamblier”: nu
te apropii de ruletă dacă nu eşti în stare să memorezi
perfect ordinea celor 36 de numere... Apoi, să nu se uite:
am lăsat şi eu doi ani de ASE în urmă. Doi ani rataţi, la
urma urmei... M-am ales, totuşi, cu obiceiul de a reţine
uşor cifrele. Deci?
- Lucrurile stăteau în felul următor, Arhimede.
Când puneam tabla acolo, sus, la casa porumbeilor doamne, ce mizerie sunt în stare să facă păsările astea!
- s-a sfărâmat o scândură veche şi a căzut în cuşca mare
cât o căruţă. Din alea pe care ţiganii nomazi montează
coviltire. Când am încercat să scot resturile putregaiului
de acolo, ei bine, peste ce crezi că am dat?
- Peste mormane de găinaţ...
- Da, găinaţ era din belşug. Dar degetele mele au dat
şi peste o pungă mică, de plastic.
- Adusă acolo de zburătoare?
- Aşa m-a dus şi pe mine mintea, la început. Mai apoi
mi-am dat seama că fusese ascunsă. Era clar!
Gorel făcu o pauză, şi continuă. Acum, vocea lui
căpătase inexplicabil un tremur. Ca un dârdâit de frig,
deşi se aflau în plină vară pe uliţele - mă rog, străzile - de
la marginea oraşului:
- Ce mai tura-vura, în punguţa aceea, miruită din
plin cu găinaţ de porumbei, se afla o adevărată comoară.
Pentru asta te car eu pe aici, unde stau cu chirie într-o
casă în care şobolanii aleargă prin pod, de parcă-s în
călduri, 24 de ore din 24. Dar, madam Geta, proprietara,
m-a asigurat că află chiar azi leac pentru somnambulii
care nu mă lasă să mă odihnesc nici ziua. Uite casa! Aia
din dreptul stâlpului cu becul aprins.
Arhimede, tot circumspect, avertiză:
- Tinichigiule, sper că nu m-ai cărat până în gaura
asta pentru cine ştie ce fleac, năclăit de găinaţul
porumbeilor?
Îi replică ritos:
- Pentru fleacul, găinaţul ăsta, pregăteşte-te
cămătarule să scoţi din buzunar cel puţin 50.000 de
euro.
- Presupun că baţi câmpii!
- Presupui aiurea. Caută pe Internet şi ai să vezi că nu
dai nici-un sfert din preţul real al...
Arhimede se postă ameninţător - pirpiriul îşi
dezvelea şi rezervele de duritate necesară în tagma lui se postă hotărât în faţa uşii de la intrarea în curticica de
unde răzbătea un cântecel îngânat de o femeie.
- Tinichigiule, îmi spui acum - auzi, acum! - despre
ce este vorba?
- Îţi spun. Nu înainte de a afla, însă, că gigolo...
- Dă-l naibii pe curvar! zbieră Arhimede.
- ...Gigolo, cum ziceam, pe lângă alergatul după
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curviştine, mai avea o pasiune.
- Ia-o pe scurtătură, omule! Că acum-acum se
deschide cazinoul...
- Ei bine, află că în punga de plastic, ascunsă la
porumbei, era un ciob de sticlă.
- La dracu, cu ciobul! Scuteşte-mă cu fleacurile!
Şi mâinile pirpiriului apucară zdravăn cămaşa în
carouri a lui Gorel:
- Nefericitule, să nu-mi zici că pentru ciobul ăla am
bătut tot oraşul până aici!
Gorel? Dacă becul din vârful stâlpului ar fi dat
mai multă lumină, s-ar fi putut vedea pe chipul lui
un zâmbet. Dar nu unul oarecare. Ci de satisfacţie,
superior. Ca unul care are în mână cărţile - toate cărţile
- câştigătoare. Zâmbetul combatantului ce abia a pus la
pământ un adversar deţinător a cel puţin două centuri
negre.
- Prima dată, Arhimede, şi eu am fost cuprinși de
dezamăgire când am scos din punguţă ciobul de oglindă.
- Dom’ Gorel, ai venit? strigă din curte madam Geta.
- Am venit, madam Geta.
- Păi, intraţi, că aud vorbă, eşti cu cineva, deci?
Intraţi, că am pentru mata o veste foarte bună
- Intrăm îndată, madam Geta. Intrăm îndată...
Se întoarse spre Arhimede:
- Primul gest a fost să arunc ciobul de oglindă. Noroc
însă că l-am întors, şi m-am uitat pe spatele lui. Acolo...
- Ei? dădu în clocot de nerăbdare, Arhimede.
- Acolo, lipit, în stare bună, ce bună?, perfectă, un
timbru.
Chipul lui Arhimede, acum, un imens semn de
întrebare. De nerăbdare.
- Nu semăna câtuşi de puţin cu un timbru banal. Din
acelea care ni se perindă cu milioanele sub priviri, într-o
viaţă de om. Era, nici mai mult nici mai puţin...
- Doar nu vrei să zici, că?!...
Cuvintele următoare îngheţară în gâtlejul lui
Arhimede.
- Ba zic! Aşadar, „cap de bour!” Autentic. Sută la
sută, a-u-ten-tic!!!
Ochii rotunzi, de şobolan, ai cămătarului înrăit,
deprins cu loviturile de la ruletă, îl sfredeleau pe Gorel.
Privirea aceea adulmeca prada. Abia aştepta clipa
miraculoasă când să o înhaţe. Chipul lui Arhimede
trăia, siderat, apropierea momentului. Atâtea întrebări
se buluceau în mintea, la gura lui:
- Timbrul!..Timbrul acela?
- Ce-i cu el?
- Din prima emisiune?
- Cum altfel?! veni răspunsul răstit. Am confirmarea
specialiştilor...
Şi Gorel turui o lecţie temeinic memorată:
- Prima emisiune: Iulie, 1858, Iaşi. Valoarea - 27 de
parale. Tiraj mic - doar 6.000 de exemplare. Marfă a-ntâia. Nu las un cent din preţ. Ai suma asta, Arhimede?
Cămătarul o luă pe îndelete. Erau semne că-şi revine
din uluiala care-l cuprinsese adineaori:
- Să ne înţelegem. Unu: dacă lucrurile stau aşa,
tinichigiule, ţi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Şezi
blând, lasă-mă să termin ce am de spus! Doi: să vedem
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comoara mai întâi. Că nu ai în faţă omul care încalcă
regula de fier - ce fier? - de oţel, a cămătarilor.
- Ce tot bâigui acolo, Arhimede?
- Taci şi ascultă aici, tinichigiule! Cămătarul încheie
afaceri numai cu cei cunoscuţi, în timp. Şi mai ales,
solvabili. Ori tu? Tu eşti nou venit printre „gamblierii” de
la cazinou. Rămâne numai solvabilitatea. Deci, comoara
la vedere şi ne gândim dacă încheiem afacerea....
S-auzi iar chemarea din curte a lui madam
Geta. Voce subţire, de adolescentă. Remarcă asta
şi Arhimede. Se înşela amarnic. Habar nu avea că
madam Geta trecuse bine peste şaptezeci de ani. Şi
blestematul de cântar îi amintea în fiecare zi că nu
scade un gram sub cele 90 de kilograme. Trei decenii
fusese cu un plutonier de artilerie. S-au înţeles perfect.
Omul i-a făcut casă pe numele ei. Dar, abia ieşit la
pensie, când un ţurţure de gheaţă i-a găurit capul, în
urmă cu aproape doi ani. A scăpat el nevătămat de pe
la multele-i manevre trecute la activ, dar n-a păcălit
un banal ţurţure de gheaţă.
- Vii o dată, dom’ Gorel?
Au păşit în curticica destul de mică. Şi aridă. Vara
bătea soarele aici ca într-o tobă, desigur. În lungul prispei
- artileristul era de la ţară, a ţinut neapărat să aibă prispă
la casă - un şir de salvii ţinute în putere cu multă apă.
Madam Geta nici nu-l luă în seamă pe Arhimede. Avea
veşti mari pentru dom’ Gorel:
- Gata, le-am venit de hac.
Observă mutra impasibilă a lui dom’ Gorel. Se
ambală:
- Şobolanilor din pod, dom’ Gorel! Lua-i-ar naiba, că
nici pe mine nu mă lăsau să dorm. l-am spus şi coanei
Pandelica, dimineaţă. Ea, mă rog, le ştie pe toate. Îmi
zice, pusă pe harţă: - Geto, cum de-ai răbdat, femeie, săţi joace tontoroiul în cap? Răspund, dându-i dreptate:
- Ceartă-mă cât vrei, coană Pandelico. Că merit. Am
încercat eu cu nişte otrăvuri, dar...
- Ce otrăvuri şi alte alea, madam Geta? Sticla e sfântă.
Rezultat garantat. Pisează sticlă, dă fărâmele alea prin
ulei şi presară-le în pod! Vor muri pe capete.
- Auzi, dom’ Gorel, cum pe toate le ştie coana
Pandelica? Aşa că, am pisat ciobul ăla de oglindă pe
care mata îl tot mutai de colo colo, pe noptieră. Nici nu
ştiu de ce naiba-l păstrai. Nu-ţi era de folos nici măcar
la bărbierit. Deci, am pisat ciobul, sfărâmăturile le-am
mozolit în ulei şi le-am presărat în pod, peste tot. Ai să
dormi ca un prunc, de-aici înainte. Că alde zombie de
acolo, desigur, au şi dat ortul popii...
Madam Geta observă cu mirare că, în timp ce ea
povestea, în timp ce jubila că rezolvase un lucru pentru
care merita mii de mulţumiri, cei doi bărbaţi din faţa ei
se prelingeau, pur şi simplu, la pământ. Se prelingeau
muţi, rezemaţi cu spatele de prispa casei. S-au lungit
ca nişte butuci, astfel încât încălţările lor ajunseseră în
stratul de salvie abia udat. Noaptea se instala cuminte în
curticica de câţiva metri pătraţi. Iar abajurul din vârful
stâlpului de la intrare prinse să se legene, făcând să
tremure lumina becului slăbit din lăcaşul lui.
Brusc, începu să bată vântul...
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Surâsuri migdalate (IV)
- aforisme -

Poeţii nu beau lapte. Dar
pot bea vaca.
*
Deseori, dintre iluştrii
încornoraţi ai soartei şi ai
iubirii se aleg marii poeţi ai
lumii.
*
Trăim în epoca hârtiei
tipărite şi necitite.
Vasile Ghica
*
Săpunul trebuie dublat de lectură. Nu putem lăsa
nici sufletul murdar.
*
Poezia se scrie la vârsta arderii, nu la cea a
junghiurilor.
*
Spiritul trebuie lăsat să colcăie la focul încins al
dilemelor.
*
Există scriitori mari, alţii de raftul doi. Şi ceilalţi,
care cad de pe orice policioară.
*
Surtucarii scrisului frăgezesc solul marilor scriitori.
*
Hamlet nu are în mână o carte, ci biblioteca lumii.
*
Arta poate însemna urme pe nisipul îndoielilor.
*
Ca să înţelegem arta nouă trebuie să ne accelerăm
creierul şi sensibilitatea.
*
Cafeneaua literară poate fi seră, dar şi coridă a
talentelor
Artistului trebuie să–i patineze ochii de nelinişti,
nu de foame.
*
Arta nu ne salvează de moarte. Dar ne poate
ameliora poziţia în faţa ei.
*
Poezia contemporană a evoluat. Nu mai este
inevitabilă.
*
Scrisul relaxează aproape cât o înjurătură.
*
În artă, ori valsezi, ori falsezi.

Nu se mai scrie literatură încheiată la toţi nasturii.
*
S–au sofisticat poeţii. Nu mai sunt banali cioplitori
de metafore.
*
În artă, orice spontaneitate miroase a transpiraţie.
Toţi cei care i – au pus mustăţi artei s – au trezit
grohăind.
*
Marii artişti nu încap în cuşca unei generaţii.
*
Trec unii prin cultură ca sfoara prin mămăligă.
*
Muzica poate face dintr-un suflet răvăşit o
catedrală.
*
Contează ce cânţi, dar şi la ce balcon.
*
Unii trec prin cultură fără urmări grave.
*
Îmi cad uneori în mână cărţi atât de slabe, încât îi
invidiez pe analfabeţi.
*
Sunt cărţi pe care le citeşti parcă ai mânca peşte:
mai mult scuipi.
*
În curând oamenii nu vor mai citi decât facturi.
*
Nu minţiţi tineretul ! Avertizaţi–l că cea mai
nerentabilă prestaţie a speciei umane este cultura.
*
În artă, drumul gloriei este presărat şi cu
numeroase cârciumi.
*
Arta se naşte din concubinajul speranţei cu
disperarea.
*
Cel mai păgubos divorţ care se conturează este cel
dintre artă şi emoţie.
Condeiul – acest paratrăsnet prin care se scurg
neliniştile pe hârtie.
*
Unii artişti se străduiesc să mai pieptene haosul,
alţii doar îl ciufulesc.
*
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Mătasea bolnavă

- fragmente din romanul „Buze subțiri” „Ilincă!”, strigă încet încăpătoare…
stăpâna, ca nu cumva să nu-l
Alexandru îşi primi prietenul în salonaş, apoi
necăjească iar pe domnul. toată dimineaţa vorbiră, cu glas ridicat, dar nu
Că nu cuteza dumneaei să-l atât încât să se înţeleagă. Erau pesemne veşti bune,
tulbure dintre hârtiile sale – sultanul sprijinea, se aude, dorinţa românilor –
iar primise, se vede, scrisori nu degeaba era Împăratul de la Constantinopole
de taină de la Paris! Şi asta mare francmason! Dar asta nu era treabă de
nu era treabă de femee! Mai muiere! „Români”? Multe feţe boiereşti se dădeau
întâi, pe la nouă ceasuri de fanarioţi ori cetăţeni ruşi, ca şi Măria Sa Vodă
Victor Cilincă
dimineaţă, venise şi conul Mihail Sturdza… „Români”? Despre asta vorbesc
Mihalache Cogălniceanu. „Mes omages, madame bonjuriştii, căci altfel cuvântul ăsta înseamnă şerb,
Cuza”, îi sărutase el mâna, vai!, neînmănuşată şi înseamnă rob! Poate şi boier Cuza o fi francmason,
bărbuţa lui moale o gâdilă plăcut – un crai prefăcut, zice unul şi altul, dar eu îmi ţin gura şi trag bine cu
dar ce minte, mon Dieu!
urechea. Căci uite ce tocmai
Doamna porunci îndată
zice: „Incroyable, mon cher!
pentru musafir dulceaţă,
Păi, cine te-a pus, coane
lichior de nuci şi apă rece,
Mihalache? Nu puteai
cât timp dumnealui conul
să nu te vâri în chichiţe
Alecu mai zăbovea în iatac,
finanţeşti cu străinii?!”
cu sluga: stăpânul îşi punea
Aşa auzii de dincolo glasul
corsetul, semn că avea să-şi
domnului Alecu Cuza, cu
îmbrace azi iar uniforma: şi
milă frăţească dar şi uşor
ce priviri primea dumnealui
amuzat.
Kogălniceanu
de la femeile târgului, când
ceru niţică apă: era roşu la
purta fireturi! Sluga strângea
faţă – se vedea bine prin
fără milă şireturile, pentru că
gaura cheii! Auzi, ticăloşii
boierul cam pusese pe el, îi
de lucrători de la fabrica
pria se vede cununia.
din Galaţi puseseră niscai
„Ai făcut ochi, Elencuţă?”
scârnă, pământ, şobolani,
– o băgă în seamă soţul
cine mai ştie, în conservele
cu favoriţi. „Mergi de te
firmei Samuel Goldner
întremează, ma chere, mergi
din Londra! Desigur, nu
de te mai întremează un
fuseseră plătiţi cu cine ştie
pic, cât pun eu ţara la cale
cât, că d-aia-i mâna de
Doamna
Cuza
cu prietenul Cogălniceanu!
lucru mai ieftioară pe la
desen
semnat
Carol
Popp
de
Szathmary
Avem de vorbit oarece despre
noi, dară conservele ale, aşa
vite, te-ai plictisi…” Şi-i făcu
stricate, uciseseră echipajul
semn că poate a se retrage. Special vorbea Alecu pe de eroi britanici porniţi anul trecut cu o corabie să
româneşte, anume să-l auză şi slugile. Căci nu se cucerească, în numele umanităţii, nordul îndepărtat
poate să nu fie măcar una plătită de poliţaii Măriei al Pământului. Necurăţeniile strecurate în ciudă de
Sale ca să tragă bine cu urechile. Şi mai era, vezi pălmaşii dunăreni le veniseră de hac aproape tuturor
bine, şi vreo altă slugă care să întărească cele spuse exploratorilor: vuiau gazetele londoneze! „Quel
că ar fi auzit prima slugă bicisnică, dar cu urechile scandale! Merde, merde, merde!” – pardon de vorba
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spurcată, îşi luă seamă domnul
pe evrei la Iaşi”, îi veni mai întâi
Cogălniceanu. Dumnealui era se
fetei să spună. Şi la Galaţi, cât
vede interpusul firmei englezeşti
fusese dumnealui judecător,
la Galaţi, nu avea de unde şti ce
făcuse dreptate târgoveţilor, nu
pun disperaţii aceia sub capace!
negustorilor greci doldora de
Conu’ Alecu găsea însă că o astfel
parale, doar c-o făcuse cam cu
de muncă, fie ea şi aducătoare
ţâfnă, trăsese cică şi neşte pălmi,
de bani, nu i se potrivea unui
nu se mulţumise doar să pună
literat şi istoric precum prietenul
sigiliul şi să semneze mai gios...
său de tinereţe… Şi conu’ Alecu
„Atunci înseamnă că se teme de
încercase să pornească o moară
Dumnezeu”, conchise mama, care
de grâu la Galaţi, dar din fericire
se bucură să scape de piatra din
nu primise îngăduinţă de la
casă. Elencuţa nu era frumosasă,
pârcălăbie, astfel încât acum
dar era din familie bună, înrudită
putea juca stos ori biliard seară de
şi cu Cantacuzinii şi cu vodă,
seară la Hanul lui Ventura…
care de altfel le făcuse cinste la
Pe la prânzişor, oaspetele
nunta lor... Sigur, rudenia ei era
plecase ceva mai vesel neuitând
prin Ioniţă vodă Sturdza, dar
în treacăt să-i sărute mâna
cum bătrânul domn pământean
Alexandru
Iona
Cuza
doamnei, când ieşise din salonaş.
murise, Mihail vodă numai se
Conu’ Alecu o văzu aşteptând în picioare, lângă prefăcea cu respect faţă de răposatul şi cinstitul
cadra cu chipul Măriei Sale şi parcă abia atunci îşi domn...
aminti de dumneaei şi-i zâmbi, intrând însă iarăşi
Acum, de când conu’ Alecu fusese pus agă, mulţi
în iatac. Unde putea fi şi acum ferecat pe dinăuntru, îl ţineau de rău, îi numărau caii şi trăsurile (aga avea
cetind. Şi nu, nu stătea anume ferecat pentru soaţa numai o berlină, ce-i dreptu nouă!). Dar fiul fostului
sa, ci pentru vreun ochi răuvoitor, credea dumneaei ispravnic de Galaţi Ioan Cuza nu apucase să intre în
doamna Elena. Căci aici, la Galaţi, erau prea mulţi noua slujbă, ori aşteptând să se schimbe vremurile,
ochi şi nimene nu ştia de sunt sau nu neprieteni, ori chiar fiind plecat mai mult la băi, că suferea de
de văd prea multe pentru vodă Sturdza ori pentru năduf, în pofida tinereţii dumnealui. Nu primise
vreun curios cu gologani, fie el turc, rusian, austrian, deci plocoanele cuvenite de la slujbaşii mai-mici,
frances ori inglez...
în această slujbă semeaţă, de ministru al poliţiei la
Femeia, puţină la trup, deloc frumoasă cum Covurlui. Cin cu câştiguri grase, căci rău-platnicii
admiră domnii, cât cu căutătură de icoană, ochi de agă trebuia siliţi să-şi dea acareturile pentru
negri pierduţi parcă de teamă ori febră tocmai în datorii şi tot el ar fi judecat şi pricini mai mărunte,
fundul capului, era măcar bucuroasă că soţul ei, aga dar cu destulă zeamă pentru o masă îmbelşugată...
Alexandru Cuza, nu o târâie pe la baluri: nu prea
Obraznica de Ilinca apăru în sfârşit, spăşită,
cunoştea ea uzanţele vremii şi nici nu-i trebuiau, nu o semn că tot făcuse ea ceva anapoda, dar toată lumea
învăţaseră la pensionul Buralat. Singurele dumneaei ştia că doamna Elena, sfioasă, nu îndrăznea a rădica
„erezii”, moştenite de la tante Agripina Sturdza, glasul la slugi şi îi era milă şi să facă plângere soţului
care ţinea salon literar la Ieşi, era să mai copieze dumneaei. Slujnica, care umbla tot descălţată, deşi
poezii duioase şi să suspine ferit atunce când auzea doamna îi dăruise anume o pereche de botine nu
taraf în depărtare. Încă nu se obişnuise cu toanele prea vechi, ca să tropăie cu ele prin saloane, fără a
dumnealui Alecu, căruia îi plăcea mult lumea şi aduce şi praful de pe uliţă, îi spuse că trăsura abia
casa îi era prea strâmtă. Elencuţa mamii îl luase de acum era gata: numai ce se întorsese de la Pârcălăbie
bărbat din dragoste, dar nu fără consimţământul unde, se gândi doamna Elena, ori plecase grabnic
mumă-sii, Caterina Rosetti, care n-o întrebase dacă Alecu cu trebi, fără să bage dumneaei de seamă,
îi e drag, dar nici de cinuri. Când o iscodise cine ori trimesese vreo întâmpinare scrisă cu vizitiul putea fi bărbatul acela cu fason de bonjurist, favoriţi asta n-a mai spus sluga: ori nu ştia, ori se temea să
mari şi în uniformă ofiţerească, erau amândouă la deschiză gura... Iară doamna nu întrebă, căci nu se
ceai, la Didiţa Mavrocordat. „E cel care i-a bătut cădea!
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Gaura neagră pe cartelă
Vecina mea dinspre
nord-sud-vest a găsit o
sticlă. Cu dop. O sticlă de
un model deosebit. A dat
peste ea la container, ea
are pasiunea colectării de
recipiente nefolosite, un
hobby mai vechi. Pe femeie
Dan Plăeșu
a frapat-o obiectul şi mi
l-a adus să-l văd, interesată
fiind nu atât de ciudăţenia lui, cât de modul în care
l-ar putea valorifica. Dar să descriu sticla. Era, cum
spuneam, cu dop. Sigilată. Pe ea nicio etichetă. Doar
înăuntru se vedea ceva, ca un sul de hârtie. Îmi aduc
aminte de gestul naufragiaţilor care aruncă în mare
mesaje în sticle şi mă întreb dacă nu cumva e vorba
de aşa ceva. Port suntem, marinari avem, de ce n-ar
exista şi scrisori la sticlă?
Îi destăinui vecinei presupunerea mea şi decidem
amândoi că e momentul să scoatem dopul. O facem.
Extrag din sticlă ceea ce chiar era o foaie de hârtie –
o hârtie de un tip cu totul special – şi citesc. Textul
mi se pare uluitor de interesant, aşa că îl transcriu
integral:
„În sfârşit, la blocul nostru s-a făcut ordine.
Şi pace. Nu mai are nimeni grija cheltuielilor, au
dispărut listele cu datornici, ameninţările cu oprirea
apei reci şi a celei calde. O linişte cetăţenească a
coborât peste noi. Toate conductele sunt, în sfârşit,
sigilate. A fost un consens între locatari şi astfel
am scăpat toţi de grija robinetelor, a reparării lor, a
inundaţiilor din apartamente. Acum n-au decât să
ruginească ţevile, nu ne mai interesează. Avem apă
în faţa blocului, un branşament comun ne uneşte în
sfârşit – ah, unirea, visul tuturor românilor! – într-o
solidaritate pe care n-o bănuiam. O repartizare
riguroasă face ca la acest canal unic să nu se facă
o coadă mai mare de cinci-şase persoane. Atât cât
e bine şi util pentru a simţi că nu suntem singuri.
Coboară omul cu găleata (una de persoană pe
zi) şi îşi ia apa cuvenită. Se bifează în cartelă, mai
schimbăm o vorbă între noi, care ce a mai auzit că
se întâmplă prin oraş, în lume.
Este un barosan care încă mai are televizor – noi,
ceilalţi, am scăpat pe rând de toate aparatele care
consumă curent, pentru că şi cu electrica au fost
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probleme – or, cu insul ăsta care-şi mai permite
încă televizor e o plăcere să discuţi. Tot acolo, la apă,
putem citi ziarul local, cumpărat prin contribuţia
întregului bloc. Este afişat zilnic, încă de la ora şase
dimineaţă. Şi pentru lectura sa avem o cartelă de
uz intern. Cine n-a vrut să-şi facă ascultă ce-i spun
ceilalţi şi tot se alege cu ceva. Suntem sănătoşi tun.
Medicii au constatat că de când cărăm găleţile cu
apă pe scări au dispărut bolile cardio-vasculare,
pentru că mişcarea ajută.
Ce să vă mai spunem despre vremea noastră?
Cu încălzirea a durat până ne-a venit ideea unei
minicentrale de bloc. Asta a însemnat un cazan
şi nişte conducte. Atât. Cine a dorit căldură s-a
împrumutat şi a contribuit cu ceva la realizarea
instalaţiei. Dar a meritat. Arderea cazanului
este alimentată cu ce are fiecare de prisos prin
gospodărie. Apoi apa fierbinte trece prin conducte
şi prin calorifere, încălzind apartamentele. Simplu,
nu? S-a renunţat şi la gaze, prea poluau atmosfera,
revenind la lemne sau la orice altceva ce întreţine
arderea. Vedeţi dar câte idei ne-au venit...
Dar să vă spunem de ce scriem acest mesaj.
Pur şi simplu, pentru a încerca să-l recuperăm
pe bunicul nostru, care a plecat de două zile la
container cu gunoiul şi nu s-a mai întors. Există
părerea că ar fi putut aluneca într-o gaură neagră
– el e şi cam miop – şi astfel a nimerit în cine mai
ştie ce timp ciudat. Din viitor? Din trecut? Sperăm
că locatarul ce va găsi această scrisoare ne va putea
ajuta cumva. Cu mulţumiri. Semnează comitetul
blocului R243. Scrisă astăzi, vineri, anul 2151,
vara, către seară.”
Acesta este textul. După ce l-a citit, vecina mea
dinspre nord-sud-vest s-a pălit cu palma peste
frunte şi a exclamat:
- Măi, să fie! Atunci moşul ăla de lângă container,
care dormea dus când am trecut eu pe acolo, trebuie
să fie bunicul ăstora...
- Să mergem după el! o îndemn eu.
Şi alergăm amândoi în direcţia ştiută. Mai multe
nu-mi amintesc decât că alergam, iar în faţa mea
se căscase o gaură neagră, apărută probabil acolo
după ce furase vreunul capacul de la canalizare... Iar
gaura aia era atât de neagră şi de îmbietoare, că-ţi
venea să te arunci în ea ca să uiţi de toate...
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Nuntă-n Râpa Cuconiţei
Câteva generaţii la rând
au preluat şi au dus mai
departe legenda. Închipuire
iscată suav în miez de
noapte de iarnă la gura sobei
sau fapt istoric neîntrupat
în cerneala vreunui scrib,
Râpa Cuconiţei există. E la
marginea satului, e lungă,
Ion Manea
de aproape un kilometru,
lată la numai jumătate şi
adâncă de vreo 70 de metri, în punctul ei cel mai
de jos. Aici, în abisul ei cel mai profund, s-ar fi
prăvălit, într-o toamnă de la începutul anilor
1500, caleaşca în care, sus, pe linia îngustă a
drumului din deal, se plimba sau fugea Oana,
fiica lui Jorăscu, boierul meleagului. Legenda, pe
cât e de frumoasă, pe atât e de plină de mistere, ca
orice legendă românească. Într-una din cele cinci
monografii ale satului, alcătuită de învăţător,
se scria că domnişoara de doar 15 ani ar fi fost
îndrăgostită de un nepot al lui Ştefan Cel Mare,
lucru credibil, deoarece domnitorul tocmai se
stinsese din viaţă pe atunci şi avusese o fată pe
care o chema tot Oana, s-ar fi îndrăgostit deci,
dar fără nicio speranţă, fiindcă flăcăul din os
domnesc a luat irevocabil drumul sihăstriei, întru
căutarea Domnului, domniţa rămânând cu buza
umflată şi aruncându-se, de durere, cu caleaşcă cu
tot, în râpa care avea să-i poarte numele. La polul
opus, un fiu al satului, care ajunsese mare ufolog
la Bucureşti, a emis ipoteza, în chiar lucrarea lui
de doctorat, că fata fusese răpiră de extratereştrii
evului mediu, iar OZN-ul care urma să o ducă
acasă, la boier, s-ar fi prăbuşit cu coniţă cu tot în
râpa cu pricina…
După ce am studiat toate aceste variante şi încă
multe altele pe care nu e cazul să le notăm aici, am
hotărât să cumpăr Râpa Cuconiţei, să investesc în
ea şi s-o transform într-un punct turistic de primă
atracţie naţională. Ceea ce s-a şi întâmplat. Cu
banii pe care i-am primit imediat de la Uniunea
Europeană, am transformat Râpa Cuconiţei
într-o atracţie fierbinte pe harta noului turism
românesc. Hoteluri, piscine, cazinouri, terenuri

de sport, pe scurt, tot ceea ce însemnă confort
de cinci stele se întind acum vii, primitoare şi
pline de turişti, majoritatea din alte ţări, în noua
Râpă a cuconiţei. Ceea ce i-a atras cel mai mult
pe străini a fost, de fapt, coborârea în râpă, care,
în amintirea cuconiţei, se face fie cu parapanta,
fie, pentru cei mai curajoşi, prin aruncare directă
în hău, într-un fel de reiterare ritualică a actului
legendar al prăvălirii cuconiţei în neantul istoric.
Şi nu e nici un pericol, dat fiind faptul că la locul
de cădere am instalat saltele amortizoare viu
colorate. Totul a decurs cum nu se poate mai bine
până când a apărut ea.
Înaltă, zveltă, nemaipomenit de frumoasă,
îmbrăcată în alb din cap până în picioare, eterică
şi parcă plutind deasupra tuturor vremurilor,
domnişoara s-a apropiat de mine şi m-a întrebat:
- Sunteţi proprietarul din Râpă ?
- Da, domnişoară….
- Îmi pare bine de cunoştinţă, eu sunt
cuconiţa…
- Din râpă? am întrebat buimac.
- Ei, nu chiar ea, stră-stră-nepoata ei, sunt
cuconiţa Eleonora Jorăscu…
- Nu cumva...
- Ba da, domnule, revendic întreaga râpă şi vă
asigur că deţin nu numai toate actele necesare,
dar şi dovezi peremptorii...
A scos din geanta albă nişte hârtii îngălbenite,
din care am zărit printre altele semnătura şi
sigiliul lui Ştefan Cel Mare, un testament al
boierului Jorăscu, precum şi o scrisoare a Oanei
către nepotul domnesc plecat în sihăstrie.
- Acum, te rog să mă însoţeşti! a mai zis ea.
M-a luat de mână, producându-mi un fior de
nedescris şi m-a dus într-o magazie unde mi-a
arătat o roată din caleaşca Oanei, o bucată de
pânză din rochia cuconiţei, precum şi un obiect
bizar, un cilindru lucios şi contorsionat, despre
care aveam să aflu că ar fi aparţinut unui OZN.
A urmat, implacabil, procesul. Noroc că
acesta a durat exact cât a trebuit ca proprietarul
şi moştenitoarea să se cunoască suficient de bine
pentru a se căsători. Nu mai e nevoie să spun că
nunta a avut loc în Râpa Cuconiţei...
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Măsluita
Nu demult citeam o veche carte
În căutare de strămoşi de la 'nceputuri
E curios că ce ştim noi, e doar o parte
Cu iz de basme, biblice debuturi...
Reconstruim abil de mii de veacuri,
Istorii ce n-au fost vreodată scrise
Iar unde-a fost durere, găsim leacuri
S-o vindecăm prin note fals emise...

Dan Eugen Munteanu
Ție
Ai fost odată ca-n povești,
Ai fost ca niciodată
Liceu pe plaiuri româneşti
Cu-o faimă meritată...
Când ne-ai primit eram puştani
Îți mai aduci aminte oare?
Iar după „unșpe” ani şi ani
Ieşit-am domni şi domnişoare.
Mulţi ţi-am cântat la despărţire
„Gaudeamus igitur...”
Şi n-am uitat a ta menire
De ne-ai creeat un brav contur.
Ne-ai dirijat din clasă-n clasă
Pe drumul şcolii nu uşor
Şi mulţi din noi s-au ‘ntors acasă
Cu multă ştiinţă și cu dor ...
...de carte şi de sfaturi pline
Ce-ai noştri dascăli ne-au impus
S-avem în viaţă numai bine
Şi să păşim cu fruntea sus.
Le mulţumim din nou prin tine
Acelor noştri profesori
Ce ne-au condus pe calea vieţii
Cu pilde de-adevăraţi tutori.
Acum trăim o amintire
Cu iz de patruzeci de ani
Şi ne dorim în fericire
Să te slăvim cu: La mulţi ani!
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Din cât cetii, n-a fost niciun război
Cu-adevăraţi învinşi şi-nvingători,
Ci doar simetric cimitire cu eroi
Aiurea, onoraţi de sfinte sărbători...
Şi-acum vecinii peste mări şi ţări
Dotaţi cu Minister, aşa-zis de-Apărare
Deşi de-afară nimeni nu-i atacă,
În schimb trimit soldaţi peste hotare ... !!!
În cronici prea-slăviţi conducători
Cu faimă, Macedoni sau Bonaparte
Nixoni sau Bushi, de fapt cotropitori
Cu foame de pământ străin departe...
Nu sunt decum avizi cercetători.
Au ca pretext mai nou: export Democraţie
Ce-i poluată-n goana după dictatori,
De mult petrol sau altă bogăţie...
Este perfid când îndulcim realul
Şi, şi mai şi, fetişizând-ul „patriotic”
Scenarii noi, mânjind tot adevărul,
Doar pun pecete falsului istoric...
Moda timpurilor...
Ieri, culorile și stofa,
Tot ce-a fost croit odat’
Sunt prescrise la Trecut,
Toate : vechi si demodat!
Ce e nou și căutat,
Să-l găsești, e un infern...
Căci pe stradă, des purtat,
Este în Prezent modern.
Iar ce-avem să punem mâine,
Fi-va’n ultimă instanță,
Ca și totu’n Viitor,
Pur și simplu circumstanță!
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Vin, pe buze cu mineiul
cu icosul şi psaltirea
şi mai adu-ţi martor, Teiul
să mă-nveţe ce-i iubirea.

Cezarina Adamescu
Invocaţie
Vino-mi-te, vino iară,
şi te adă, adă-mi-te,
să aprinzi o stea amară
dintre stele nemurite.
Adu-mi viaţă din murire,
trage-mi cerul în priviri,
Mlajă întru nălucire
Pân’ la primele iviri
Ale tainicei Selene
Raiul înviind în gând,
când se prăbuşeşte-n vene
Sângele de dor, plângând…
Vino, palide Luceafăr,
ca pe valuri reci călcând
din imperiul încă teafăr
părăsit de nu ştiu când.
Vino să-mi aduci prinosul
şi pe frunte-aşează-mi laur
vin cu Dumnezeu Hristosul
pacea s-o presari pe plaur.
Nici nu ştiu cum să te-mbii
să-mi cobori, Luceafăr, dară,
Mort frumos cu ochii vii
şi cu sufletul pe-afară.
Şi mai adu-mi, strop de rouă,
apă vie şi nectar.
Să-mi acoperi – pleoape – două
cu parfum din flori de har.

Adu-mi plopul cel stingher
„Lacul codrilor albastru”
adu-mi cântecul de ler
înălţat în crug de astru
Că-n grădinile celeste,
Al Veronei sfânt Emin
Ne va fi, ne-a fost, ne este
Românesc destin. Amin!

Rugă Eminescului
Fie să nu mă tămădui-tămăduiesc
de harul ceresc;
să nu mă mai simt navigând
singură într-o barcă,
leoarcă de vise de parcă
mi-ar fi izvorât ape vii
din sânii-copii;
şi-aş călca peste valuri
ca pe spinări de dacice dealuri
nici tare, nici blând
îngânând un descânt
cu rădăcini în pământul cel sfânt.
Albastrul halo
să mă înconjoare
ca pe fecioare
atunci când visez
că alăptez
Duhul Frumosului şi al Miraculosului
că alăptez pe Însuşi Mesia
pogorându-se în chiar Poesia
cea căreia tot mai smerită mă-nchin
în Numele Tatălui
şi-al Fiului
şi-al Sfântului Duh,
Amin!
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Gheorghe Gurău
Floarea...
Flori de care
tu, ca floare,
te apropii cu candoare,
nu le rupi
în mod brutal,
ci cu-n gest
amintind
de-un simţ floral...
Flori vecine cu parfumul
ce pe-alee îţi dau drumul
şi te poartă
înspre miresme
îmbietoare,
presimţind
că eşti o floare...
Flori mai mult
decât se poate
strânse fir cu fir, tăiate
din grădină
alintate, dezmierdate,
ce-ţi răspund
cu-n parfum,
nevinovate...
Flori de flori
cu nume care
amintesc că eşti o... Floare!...
Imagini de plâns...
S-a strâns în cer la greu
atâta plâns,
că lacrimi grele
stau să cadă;
se-adun durerile
de sus
în cavalcadă
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şi se revarsă peste noi
nărav de ploi...
Stau norii strânşi înfumuraţi
ca la taifas,
îngrămădiţi de-a valma,
transpiră cerul
întunecat,
se scutură-n natură
pământul este inundat,
pornesc zglobiu şiroaie,
apă de ploaie...
Privesc neputincioşi copacii,
se strâmbă
şi umiliţi se-nclină,
fac plecăciuni
în calea vântului stârnit,
răspund cu reverenţă
şi c-un scrâşnit,
se-opun rafalelor naturii,
fantomele pădurii...
Suspină cerul, se răsfrânge,
e noapte
şi natura plânge!...
Statul cui...
Am stat
de-atâtea ori la coadă
am stat;
era un chin ca o corvoadă,
stăteam şi statul,
ca vecin de rând,
nicigând
să mi se-mpotrivească...
Am stat
de-atâtea ori degeaba,
am stat;
mergea din inerţie treaba
şi statul nu se implica
la fel ca şi acum,
nicicum;
e-o treabă atâta de firească...
Am stat
şi dacă ce, vor spune unii
că am stat;
aşa ne-au învăţat străbunii
din neam de turci,
din vremuri grele
şi rebele:
ciubucul fix să înflorească...
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Grădină în vid
Mi-aduc aminte, zilele curgeau
Ca nişte sănii goale prin troiene,
Iar ochii tăi în ceruri mari ardeau
Filtrând zăpada albă printre gene

Viorel Dinescu
Dante
Sufletul meu bântuit de păcate
S-a rătăcit într-o adâncă lumină
Lângă mine, doar făpturi preacurate
În veşminte, până-n pământ, de hermină
Cercuri mari de taină se deschid în şoapte
De parcă-aş trece prin grădini suspendate
Cândva pe-aici domnea singura noapte
Cu genuni în adânc ferecate
Azi prin văzduh plutesc păsări şi plante
Şi stele stau ca nişte stranii steme
De ce mă strigi de dincolo de vreme?
Ai grijă şi de robul Vostru, Dante!
Şi spre lumină îmi îndrept, prudente,
Privirile, de-o viaţă penitente...
Focuri

Mi-aduc aminte, nuferii pluteau
Ca nişte peşti prin ape transparente
Şi în cascade grele resfirau
Paloarea unor clipe inocente
Mi-aduc aminte zorii risipind
Pe umerii albaştri o beteală;
O teamă, o speranţă, o fereală
Simţeam sub tâmpla caldă tresărind
Mi-aduc aminte, - poate am visat De zborul tău prin spaţiul translucid,
Atrasă spre un punct îndepărtat
Ca o grădină ce plutea în vid.

Înmugurit de lucruri şi lumină
E-o trecere prin lucruri argintii
Cum treci printr-o grădină suspendată
Se cerne vremea-n plase străvezii
Şi drumuri fără capăt îmi arată

Ard focuri mari în lume
Şi scrum va fi pe mări,
Vârtejuri de lumine
Se spulberă în zări

Nu-i terminată clipa de tăcere
Şi nici alegoria din priviri
E-un joc rotund ce veşnic se-nnoieşte
În cernerea clepsidrelor subţiri

Ard câmpuri lungi de urne
Într-un decor pierdut.
Ce caut în lumina
În care m-am născut?

E-o noapte nobilă peste minuni
Edilii aerului dorm ciudat
Iar eu plutesc în apa unui timp
Ce curge în secunde fragmentat

Să mă topesc în cântec?
Să mă ascund în clipă?
Să ard - un foc zadarnic În veşnica risipă?!

Şi mă trezesc în margini de grădină
Înmugurit de lucruri şi lumină
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Năluca
M-am născut chiar în
staţia asta. Noi obişnuim
să-i spunem gară, deşi în
România există numai
o gară, Gara de Nord,
restul sunt staţii de cale
ferată. Cum vă spuneam,
continuă omul, am fost de
la început, cum se spune,
ceferist. Nici nu mergeam
bine şi mă învârteam cât
Maximilian
era ziulica mare printre
Popescu-Vella
acari,
manevranţi
şi
scriitori de vagoane, picheri, adunaţi în camera de
serviciu unde duhnea a ţigări proaste şi fum de la
locomotivele cu aburi, într-un du-te-vino continuu.
Bărbatul se opri din vorbă, scoase un pachet de Plugar
din haina cu însemnele cefereului, aprinzându-şi
calm o ţigară din care ieşi un fum albăstrui, înecăcios.
Privi spre cerul înnourat, adulmecă vântul, mă privi
în treacăt, reluând povestirea. Va ploua cu siguranţă
spre seară E vremea ei, arătând copacii desfrunziţi
din jurul staţiei. De dincolo, de peste Prut venea
miros de mirişte arsă.
Cum vă spuneam, la zece ani, cu voia tatei, care
era şeful gării, plecam cu o locomotivă câteva staţii
şi mă întorceam cu alta. Pe drumurile de dus-întors,
făceam focărie cu plăcere aruncând cu forţă cărbuni
clasa I, în timpul opririlor turnam ulei în lagărele
roţilor de la locomotivă sau ştergeam geamurile
lămpilor de drum. Dacă era nevoie de alimentat
tenderul, eram primul care aduceam „burlanul”
pompei apei. Drept răsplată, mecanicul sau ajutorul
îmi dădeau câţiva lei, o ţigară ca asta sau o gură de
vin gros, „1001” sută la sută. Cea mai mare bucurie
era când mă lăsau să pornesc locomotiva. Să o
conduc. Simţeam cum caii putere se supun, mai
ales după două sute de metri parcuşi de la plecarea
din staţie, treceam la proba de încercare a frânelor.
Semnalul verde coborât îmi dădea liber să pun pe
drum colosul de fier. Scoteam capul pe fereastră,
lăsând ca vântul să-mi biciuie faţa. Dădeam fluiere
la semnalele indicatoare şi urmăream atent firul
pentru a preveni orice eveniment. Poate nu ştiţi, dar
la C. F. R. şi o băşină trasă la timpul nepotrivit este
eveniment de cale.
Cunoşteam toate chichirezurile din gară,
de la acar până la impiegatul de mişcare. Să vă
spun o întâmplare... Prin ‘43, să tot fi avut vreo
cincisprezece ani, soseşte în gară un tren blindat
german. Locomotiva lor era la mijloc. În faţă era
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un singur vagon de-al lor şi o locomotivă de-a
noastră. În spate se aflau şase vagoane blindate,
ca şi locomotiva, cu pereţi protectori până la fir.
Tunurile aveau ţevile scoase prin ambrazurile
poziţionate pe fiecare parte, dar şi pe acoperişul
vagoanelor. Penultimul vagon era de pasageri clasa
I, unde stăteau ofiţerii şi comandantul trenului. În
tot timpul războiului toate staţiile erau pline de
soldaţi care preluaseră funcţiile de la acar până la
impiegat de mişcare. Rămăseseră pe post numai
şefii de gară. Cu trenul blindat era să se întâmple
o dandana. Tata dă semnal de plecare şi foaia de
parcurs că, până la staţia următoare, calea ferată
este liberă la drum, neştiind că acarul, un soldat de
prin valea Călmăţuiului nu scosese cheia de la acele
macazului. Mecanicul locomotivei, om stăpân pe
meserie, îşi dă seama că dacă merge înainte va intra
pe linie moartă, fiind pericol de avarie, pune frânele
şi apoi ia toată viteza înapoi. Se produce agitaţie
mare. Îmi dau seama ce s-a întâmplat, o iau la goană
spre cabina acarului, întorc cheia macazului şi dau
peste cap bomba, pentru ca blindatul să meargă pe
firul drept. Comandantul neamţ, colonelul Valter,
află ce s-a întîmplat. Tata explică cum s-a produs
incidentul, scăpându-1 pe bietul soldat de Curtea
Marţială sau ce era şi mai rău împuşcare pe loc, ca un
act de sabotaj premeditat. Soldatul, trimis de două
zile pe front, fusese repartizat în gara noastră şi încă
nu avea habar ce să facă, deşi fusese instruit. Aflând
povestea, colonelul îmi aduce o ladă de carton plină
de ciocolată şi spune părintelui într-o românească
aproximativă: Domnu’ ...Herr Şef...voi aveţi gut
kinder...Danke schon...Kinder la tine ajunge
om kolosal. Danke. Auf wiedersehen. În ‘44 s-a
reîntors cu trenul lui blindat, şifonat de Katiuşe,
dar întreg, el şi ostaşii lui, scăpat de concasorul
rusesc. La oprirea trenului pentru alimentare cu
apă, a dorit să mă vadă spunându-mi că i-am purtat
noroc. Domnul Dinu, interlocutorul meu din staţia
Târgu Bujor, îmi povesteşte că a terminat Institutul
de Căi Ferate şi, după un timp, odată cu construirea
Combinatului Siderurgic, a intrat ca inginer specialist
la secţia de Căi Ferate Uzinale, de unde a şi ieşit la
pensie. Mai aflu că are 77 de ani şi că a venit la un
nepot. Deşi au apărut caşcarabetele, eu tot cu trenul
vin şi plec, deşi sunt numai două curse pe zi, de
când cu surparea dealurilor de la Tuluceşti care au
distrus terasamentul. Tot la Galaţi? Domnul inginer
Dinu scoate dintr-o geantă de P. V. C. jumulită rău,
un bidonaş de vin şi câteva pahare de plastic la ţiplă.
Bem un Risling de anul acesta. Super. Savurăm
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buchetul. A început să-şi arate colţii hodorogul,
spune, ridicându-şi gulerul înalt de la haina tip C.
F. R. Vine Bârladul. Trag cu urechea. Nu aud nimic.
Râde. Nici eu nu aud, dar m-am uitat la ceas. Dacă
este în parcurs normal peste zece minute trebuie să fie
în gară. Mai ia un păhărel. Nu-i aşa că-i bun?
Personalul de Bârlad-Galaţi, soseşte cu o întârziere
de cinci minute. Ne urcăm într-un vagon aproape
gol. În aşteptarea semnalului de plecare, peste staţie,
garnitură şi locuri coboară o linişte ca dinaintea
începuturilor lumii. Bătrânul ceferist priveşte gara cu
intensitate. Este în alt timp, gândesc.
În vremea războiului, camuflajul era o cerinţă
obligatorie. Ziua, mecanicii de locomotivă pilotau
trenurile în aşa fel încât, la un atac aerian, să fie cât
mai aproape de o lizieră, pădurice sau chiar tunel.
Noaptea se circula fără lumini. Mecanicul stătea
pe jumătate ieşit pe fereastră,
scrutând întunericul, fie ea
ploaie, zăpadă sau negură.
Fochistul, după ce alimenta
gura mereu flămândă a
focului, trecea la cealaltă
fereastră, întărind veghea.
Plecam cu picherul ducând
într-o tolbă capsele. Cu un
kilometru înaintea intrării
în staţie, puneam pe linie o
capsă pe care o prindeam cu
clame metalice să nu cadă.
După cinci sute de metri, o
montam pe a doua. Reveneam
în gară şi aşteptam exploziile.
Mecanicul, după ce trecea pe
prima capsă, auzea explozia şi reducea viteza. La
a doua o reducea la minimum, pilotând cu grijă
trenul până ajungea în gară.
Domnul Dinu se opri din povestit şi desfăcu geanta.
Scoase bidonul şi turnă vinul cu gustul sărutului de
fată mare.
Tot într-o toamnă, cum este aceasta, în ‘40, a
început retragerea noastră din Basarabia ca urmare
a blestematului ăla de Pact. Povestea o ştiu de la un
mecanic bătrân, moş Vasile. Nu mai ţinea minte mai
nimic, dar întâmplarea prin care a trecut o ştia până
în cele mai mici amănunte.
Pleacă, pe o noapte ceţoasă de octombrie,
din Beograd cu o garnitură de vreo douăzeci de
vagoane de pasageri şi marfa, însoţiţi de jandarmi şi
civili. Arhivele şi mobila instituţiilor administrative
româneşti. Găgăuţii, aflaţi în număr mare prin
acele locuri, nu prea iubeau populaţia românească.
Atacau mereu convoaiele, pe şosele, în special cele
civile, ziua - iar noaptea, garniturile C. F. R. Din
staţia Beograd se iau măsuri de precauţie. Toate
vagoanele aveau la uşi jandarmi cu armele încărcate.

Fiecare, de-o parte şi alta a firului, vegheau zona. În
faţă s-au ataşat două vagoane platformă încărcate
ochi cu pietriş de râu. Drumul părea bun, mai ales
că un vânt de noapte măturase ceaţa. Vasile îşi face
cruce şi, la semnalul de liber, porneşte locomotiva.
Ghiţă, focarul, ţine focul viu la cazane. Noaptea de
octombrie, deşi întunecoasă, avea o vizibilitate destul
de bună. Vasile, călare pe fereastră, privea calea.
Deodată, bagă capul în cabină şi se şterge puternic la
ochi. Ghiţă, ia uită-te. Vezi ceva? Fochistul priveşte
drumul şi spune că nu vede nimic. Închide uşa la
focar. În cabină se face întuneric complet. Vasile se
uită din nou cu atenţie. În faţa locomotivei, la nici
treizeci de metri, o nălucă, ca un om înalt, se agita
între linii. Credea că are vedenii. Îşi făcu cruce, dar
fantasma era tot în faţa locomotivei. Omul se gândi
câteva clipe şi îşi zise că este un semn. Deodată se
lumină. Peste nici o jumătate
de oră, avea de trecut un pod.
Ghiţă, strigă din toţi bojocii,
dă-i cărbuni. Dă-i tare. Pe
măsură ce presiunea creştea,
Vasile mări viteza. Fantoma
era tot în faţa locomotivei.
Oare ce-o fi semnul acesta?
se întrebă înfrigurat. Ghiţă
alimentă până la refuz focarul.
închise portiţa de fontă.
Cazanul duduia, trepidând.
Fumul azvârlit pe coş năvăli
în cabină. Pe atunci nu erau
uşi laterale. Vasile urmărea
drumul. Năluca îşi grăbi
plutirea, trecu podul, se opri
de partea cealaltă, aşteptând garnitura care venea ca
un bolid. Dispăru în momentul când ultimul vagon
ieşi de pe pod. În aceeaşi clipă, o explozie puternică
izbucni de sub construcţia metalică. Mecanicul
îşi făcu cruce pentru a treia oară în acea seară,
mulţumind Cerului. De-a lungul peroanelor, sute
de refugiaţi ovaţionau, strigând şi bătând din palme.
Ghiţă se uită lung la Vasile. Acesta coborâse, plecând
spre biroul impiegatului de mişcare. Funcţionarul
citea benzile telegrafului. Când mecanicul dădu
bună seara, impiegatul se întoarse şi privirea îi
rămase fixă spre omul din faţa lui. Luă oglinda mică
de perete şi o puse în faţa lui Vasile. Jumătate de cap,
cu păr cu tot, era alb, iar cealaltă parte rămăsese la
fel ca înainte.
Până a închis ochii a rămas aşa ca în acea noapte.
A murit, Dumnezeu să-1 odihnească, la 95 de ani.
Dar nu asta a fost povestea. Până la sfîrşitul zilelor,
bătrânul mecanic de locomotivă nu a putut să
dezlege misterul Nălucii. Ce a vrut să-i transmită
atunci? Să oprească garnitura? Sau să meargă mai
departe? Ori să se întoarcă în gară?
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Povestea Dunării - fragment

Premiul Revistei „Axis Libri” la Concursul de creație
„Scriitori români de ieri, de azi și de mâine”

Dima Ioana - Claudia, 12 ani
Clasa a V-a A,
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

A fost odată ca niciodată un rege aspru, tăios
şi egoist, poreclit Regele Fioros sau Regele Secetei,
deoarece anii în care a domnit au adus numai
pârjol în ţinut. Vremurile erau cumplite, Soarele
era veşnic palid şi, deseori, porţile norilor îl
închideau. Pământul era fierbinte și uscat, localnicii
nemaiavând de unde să facă rost de mâncare. Toţi
munţii din depărtări păreau negri, fumegând, iar
falnicii copaci de altădată rămăseseră fără frunze, de
parcă a treia copilă a anului, Toamna, se răzbunase.
Nimic nu mai era vesel, în afară de fiica Regelui
Tăios, Dunărea, singura speranţă a poporului. Cu
părul parcă din aur, cu ochii albaştri ca cerul, cu
pielea catifelată de mângâierea soarelui şi îmbrăcată
într-o rochie vaporoasă ca marea, mereu le aducea
oamenilor zâmbetul pe buze. Spre deosebire de tatăl
ei, ea ajuta oamenii, luând pe ascuns din arginţii
acestuia. Toată lumea o iubea pentru milostenia ei
şi de fiecare dată îi cânta:
Fată cu părul de aur,
Vino să te încununăm cu-n laur
Pentru inima ta mare,
Ce asemănare nu are!
Că din zori tu parcă ai răsărit
Din cerul vălurit.
Toate aceste versuri înveseleau sufletul tuturor,
aşa cum sunetul mării liniştite alungă orice supărare.
Nimic nu avea asemănare cu bunătatea acestei fete
care părea să aducă izbăvirea de nenorocirile secetei.
Însă toate faptele ei bune nu erau răsplătite
şi de rege. De fiecare dată când afla că Dunărea a
luat din comorile regeşti, o închidea în camera
din turnul castelului. Zguduită de durere, fata îşi
sprijinea capul de gratiile geamului, iar lacrimile
ei cădeau pe pământ, săpând nişte izvoare. Turnul
era aşa de înalt și suspinele ei aşa de adânci, încât
rupeau porţile norilor negri. Doar atunci Dunărea
putea să-şi aline durerea, odată ce razele Soarelui o
atingeau. Căldura lor parcă o îmbrăţişa, ca o mamă.
Promiţând că nu mai face, regele o elibera, însă ea
continua să-l înfrunte.
În ciuda faptului că Regele Furios avea tot ceşi putea dori vreodată, nu se sătura nicidecum.
Nimic nu era mai măreţ decât castelul său, acoperit
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de pietre preţioase şi care adăpostea nenumărate
camere. Fiecare era împodobită cu cele mai scumpe
mătăsuri. Paturile aveau baldachin, iar pernele erau
cusute în cele mai de preţ modele.
Într-o zi, acesta ordonă soldaţilor săi :
- Mergeţi la fiecare casă şi luaţi înapoi toţi banii!
Atunci gărzile porniră în grabă, pe cei mai
voinici cai. Dând buzna în casele oamenilor,
luau tot ce găseau în cale, lăsând în urmă familii
îndurerate. Dunărea fu aşa de supărată, încât se
hotărî să le vină în ajutor. În acea noapte, fata
merse cu paşi mici şi atenţi către camera unde
tatăl ei păstra un cufăr cu bogăţii. Inima îi bătea
aşa de repede de frică. Ajungând acolo, începu a
îndesi banii în faldurile rochiei. Ochii ei albaştri
străluceau aşa de aprins în lumina diamantelor,
încât puteai vedea o rază de speranţă. Dar nu fu
aşa. Regele o auzi şi îi spuse înfuriat:
- Cum ai îndrăznit să faci iar aşa ceva?
Neloialitatea ta va fi pedepsită! Poruncesc ca mâine,
la orele prânzului, sa fii decapitată pentru toate
greşelile tale !
Durerea din sufletul Dunării era aşa de mare,
încât au podidit-o lacrimile care au săpat în pământ
mii de izvoare. Ajunsă iar în turn, se gândea la
poporul ce avea să sufere după moartea ei. Toate
plantele rămase aveau să piară, iar seceta avea să
dureze pentru totdeauna. De atâta supărare, mâinile
ei au slăbit brusc, iar tot corpul era înfiorat de
răutatea regelui. Totul părea distrus, orice rază de
speranţă pierea chiar sub privirile ei.
Dintr-o dată, o lumină puternică umplu camera
tristeţii, iar o voce îi spuse:
- Nu mai plânge, fata mea, pentru că tu eşti
salvarea oamenilor. Tu le vei reda bucuria folosinduţi harul şi inteligenţa ta. Du-te în Munţii Pădurea
Neagră şi caută cheia vieţii! Ea te va ajuta să-ţi
învingi tatăl şi să opreşti seceta. Pleacă degrabă şi
să nu te uiţi înapoi, căci atunci seceta va dăinui pe
vecie.
După spusele vocii misterioase, Dunărea rămase
puţin nedumerită, dar în câteva minute se puse pe
picioare şi porni în căutarea cheii vieţii.
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Cuburi de aer

Mai departe
Nu putem trăi singuri.
Avem nevoie de feedback.
Din când în când, cineva
să ne confirme că e bine ce
facem. Sau nu.
Altfel, ne putem uşor
minţi, înlocuind realitatea cu
proiecţia propriilor gânduri.
Angela Ribinciuc Contează să ştim că îi pasă
cuiva de noi, de ceea ce facem, de ceea ce visăm să
împlinim.
Viaţa e altfel atunci când o priveşti cu mai multe
perechi de ochi, pentru că astfel putem vedea mai
bine, mai nuanţat, mai departe.
Părinţii
Nici un părinte nu cred că poate ajunge să
cunoască reţeta perfectă pe care să le-o transmită
copiilor săi astfel încât să le asigure o viaţă mai
uşoară sau de succes.
Înţelepciunea pe care o dobândesc părinţii le
este utilă copiilor doar până la un punct. Istoria se
repetă, e-adevărat, însă lasă loc unei permanente
evoluţii.
Personalitatea fiecăruia ori, pur şi simplu, dorinţa
de a ne face propria viaţă după propriile legi sunt
cauzele care ne determină să ratăm, uneori, pe
mâna noastră.
Nu-mi voi judeca niciodată părinţii pentru
greşelile mele şi voi continua să le mulţumesc chiar
şi pentru sfaturile care nu m-au ajutat.
Cine-mi garantează că voi putea fi un părinte mai
bun?
Prieteni tăcuţi
Există o categorie de prieteni care nu-şi cere
niciodată dreptul la exclusivitate. Prieteni care
aşteaptă tăcuţi, cu infinită răbdare, până când
mâinile noastre şi sufletul nostru înfometat îi caută.
Ne oferă răspunsuri, ne umplu singurătatea şi
ne poartă pe unde n-am fi visat să ajungem. Sunt
prieteni de preţ care nu ne dezamăgesc şi nu ne
supără.
Fiecare astfel de prieten e unic şi poartă cu sine
înţelepciunea şi bogăţia cuiva care a avut ceva de
spus, fără a fi egoist.
O carte e o binecuvântare.
Lupta cu viaţa
În fiecare zi învăţăm ceva de la cineva.
Conştientizând sau nu. Mulţumind sau nu.
Lucruri care par de neatins, cu timpul devin
accesibile dacă avem puterea şi curajul de a admite
că suntem capabili să le împlinim.
Micile provocări fac parte din acelaşi mare întreg
al luptei cu viaţa şi cu limitele noastre. O luptă în
care nu suntem nici pe departe singuri.

Răbdarea şi încrederea sunt absolut necesare.
Mai trebuie doar să îndrăznim, să recunoaştem
când greşim, să ştim ce vrem şi să nu fim egoişti.
Exerciţiu de voinţă
Dacă nu ne-am mai lăsa pradă primului impuls,
dacă am găsi, de câte ori e nevoie, răgazul şi puterea
de a privi şi de a judeca detaşat situaţiile şi lucrurile
am avea mai puţine regrete.
Dacă am încerca, măcar o dată, ca un exerciţiu de
voinţă, să ne punem în postura celuilalt am reuşi să
înţelegem ceea ce ne scapă atât de des. Adevărul e,
de obicei, undeva la mijloc pentru că fiecare, în felul
lui, are dreptate.
Dacă am asculta mai mult decât vorbim, dacă am
citi mai mult decât scriem, dacă am încerca mai
mult să înţelegem decât să judecăm... Dacă am iubi
mai mult decât cerem să fim iubiţi, dacă...
Aşteptări prea mari
Aştepţi de undeva un cuvânt, un gest, un semn. În
acelaşi timp primeşti, de altundeva, mult mai mult,
însă nu te poţi bucura deplin, la gândul că nu vine
de la cine ai fi vrut. Rămâi cu o umbră amară.
Apoi, după un timp, înţelegi că ceea ce ai primit
însemna foarte mult, că de fapt eşti un norocos, dar
nu ai ştiut să preţuieşti, la momentul potrivit, pe cel
ce merita. Şi din nou ai sentimentul că nu e drept,
că ai greşit.
Viaţa merge mai departe. Istoria se repetă: sentâmplă să ai, încă o dată, aşteptări prea mari faţă de
oameni prea mici şi viceversa. De nicăieri, din nici
o carte nu înveţi cât şi când să-ţi dozezi încrederea.
Asta o afli singur, cu timpul.
Clipa iubirii
Un pic de linişte şi un pic de înţelegere sunt o
premisă bună pentru ca fiecare nouă zi să înceapă
aşa cum ne dorim. Şi dacă alte sentimente pot fi
drămuite, dragostea nu ne-o putem porţiona, nu o
putem felia, astfel încât să ne ajungă cât mai mult.
Ea este sau nu, iubim până la capăt sau deloc.
Clipa iubirii poate sfida orice legi, poate încălca
orice limite. Atunci, doar atunci, suntem cu adevărat
noi. Nimeni şi nimic nu mai contează când ştim că
ceea ce facem are o destinaţie.
Iubind învăţăm să trăim cu rost.
Oameni
Oameni care vin în viaţa noastră. Firesc, atunci
când e timpul. Greşim aşteptând de la ei mai mult
decât ar trebui.
Oameni care pleacă. Luând cu ei toate promisiunile
nefăcute, toate întâmplările şi lucrurile cărora nu
le-a mai venit timpul.
Suntem, pe rând, în postura celui care vine şi a
celui care pleacă din viaţa cuiva. Nimic nu se opreşte
şi nu rămâne cum a fost. Oricât am vrea să-i oprim
pe cei care pleacă, oricât am încerca să-i chemăm pe
cei care nu mai vin...
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Poezie fără frontiere

„Insomnii în vuietul scoicii”
„Ploi primitive” de Aurel
Stancu,
Editura
Senior,
Călăraşi, 2006.
În primăvara anului 2006,
a apărut o carte-eveniment
de poezie: „Ploi primitive”
de Aurel Stancu, Ed. Senior,
Theodor Parapiru Călăraşi. După „Lecţia de
uliu”, poeme, Ed. Alma, Galaţi,
2002, care uimise pe mulţi prin valoarea poetică,
prin conţinutul de idei şi prin forma superlativă,
părea puţin probabil ca autorul să nu se relaxeze
cu texte minore, care să dea apă la moară celor ce
înghiţiseră cu noduri literare succesul volumului,
exegizat în reviste remarcabile de poezie din Anglia,
Ţara Galilor, SUA şi mai puţin în România cu nişele
sale revuistic-culturale, păstorite de grupuri de
interese. N-a fost să fie astfel! Dimpotrivă, „Ploi
primitive” continuă în tonul major al marii poezii,
căreia nimic nu-i este străin, dar care trece totul
prin filtrul semnificaţiei.
Poetul salută lumea, distilând-o în sentimente ne/
muritoare în căutarea unui punct de sprijin risipit
în tot ce există: „ave caesar/ aparenţele înşală/ azi/
eu şi geografia care mă înconjoară/ vom interpreta
lupte şi sentimente/ cu învingători/ cu victime/ cu
decoraţii pe piept/ cruci, ştreanguri, monezi eşarfe/
admirând culorile/vulnerabile magnetic.” (un punct
de sprijin). Motivul de referinţă îl constituie apa –
sursă a vieţii şi leagăn, dar şi formă apocaliptică
de purificare în vederea regenerării. Apa divină
sublimează în interiorul fiinţei: „... între începutul
drumului şi capătul lui/ muza cântă la harfă ploii/
o veşnică amânare şi pomenire/ a judecăţii de
noi” (ploi primitive). Ritualul ploii devine calea
poeziei, a eliberării de sentimente şi de frumuseţi,
ca şi a explorării de limite: „... sunt un trubadur/
supus unui test de rostire a tainelor/ mereu trecător
pe drum de eternă/ întoarcere/ strop şi suspin şi
sămânţă” (ceremonia magică). Pe acest parcurs,
încep minunile existenţei şi emoţiile pe care le
generează: „... fără veste într-o singură noapte/ din
culcuşul sentimentelor/ se iscă şi dispare atlantida...”
(atlantida sentimentelor); „adie mângâiere lângă
un măr bătrân / melancolie coaptă şi păstoasă/
învolburare de revoluţie a milei/ cuvinte amare
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lucrează la seceriș” (seceriş de singurătate); „mă
cutreieră clipe repezi cu tine/ din univers telepate”
(clipe repezi cu tine); „suntem tot mai grăbiţi într-o
viaţă îmbătrânită/ înălţându-ne locul cu priviri de
sclavi” (umbra pelerinului); „Stropul de apă ia toate
formele/ fără îndoială ţine de geometria continuă/
semănând la sfârşit cu un pic de raze” (valuri
cărunte); „alerg sub scut număr paşi pe spini aurii/
munte de val îmi inundă urma/ aleluia, alelei” (paşi
pe spini aurii); „în peisajul meu de oase de carne
de duh/ timpul se deformează savant/ în minute
repezi şi ore exaltate/ visele caută umile poarta de
corn” (pâinea cea de toată respiraţia); „îmi doresc să
o iau razna/ într-o dragoste omenească veche/ care
lasă urme uşi deschise şi programe/ de îmbrăţişări
protejate”(atât de aproape şi atât de departe):
„Din ultimul adaos care umple paharul/ viitorul
se prelinge reptilă/ drogat cu propria făgăduinţă”
(detaliile tăcerii) etc.
Câmpul lexical-semantic al ploii este
atotcuprinzător, de la profunzimea religioasă
(„memoria apei mă face contemporan cu Iisus”, p.
27) la căutarea identităţii („pribegesc pe prundişul
râului cu tălpile goale/ coastă de navă între maluri
răbdătoare”, p. 67), de la reflecţia antologică,
persistentă („ca şi moartea ploaia este o formă/ de
vindecare temporară”, p. 71), la fragilităţi asumate
(„tăceri albastre de stele rotitoare/ mă-ncearcă-n
drumul meu de râu fragil”, p. 79), de la iubire („mi
se face dor de un basm de dragoste/ fără nădejde
buzele mi se pietrifică/ în dinţi străini/ eu închis în
nemărginirea ploii/ tu liberă tulburată în cealaltă
parte”, p. 87), la realităţi care însingurează (senatorul
de la TV râde gros şi legislativ/ le ştie pe toate pe de
rost/ îmi mut trupul după câmpul magnetic virtual/
şi devin un personaj cu/ încăperi aurite”, p. 91)
...Ploaia este o şansă a regăsirii, a eternei întoarceri
şi mântuirii: „pentru câte sentimente sunt de
înălţat/ preotul scoate crucea în şoseaua prăfuită/
cântă descântă coase descoase/ pregăteşte invazia
iertării” (gând sfinţit); „o piatră născătoare o să-mi
redea identitatea/ şi zestrea şansei/ de a fi dimineaţă
şi seară/ sub cumpăna ecuatorului/ şi întruparea
înainte şi după mine” (sub cumpăna ecuatorului).
Detaliile vieţii consemnează ispite, erori, ecouri
şi iluminări sufleteşti: „beau ceaiul de dimineaţă/ cu
gust de cucută” (p. 107), „locuiesc într-o lacrimă de
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colecţie/ vehicul plin de încredere şi erori” (p. 115),
„sunt ţintă fulgerată de pedeapsă trupească/ jumătate
de cruce/ jumătate promisă necunoscută”(p. 127),
„plecat de acasă omul intră tiptil în istorie/ ne ţinem
de mână înaintăm eroic/ în cultul sacru al ororii
slăvite”(p. 147), „sub crusta dură a evenimentelor/
cu vieţi aşezate în rafturi babel/ oasele trupului se
înnoiesc/ precum o evadare îndelung exersată” (p.
151)... Când se întoarce clepsidra, viaţa se scurge în
aceleaşi limite: „este confuz motivul pentru care/
ploile cad vrăjmaşe/ mutând hotarele în rezervaţii/
unde omul repetă la nesfârşit/ vina de a se sălbătici/
pe sine însuși” (p. 155). Triumful apei care învie este
echivalent cu al gândului ce se recunoaşte creator
prin aspiraţie spre împlinire:
„peisajul trăieşte din gloria
ultimei ploi/ reveria aţipeşte în
prima iubire/ cu setea cactusului
înflorit în deşert/ fiecare plăteşte
plecarea din sine/ vindecat sau
condamnat pe cărări destrămate/
existenţă de unică folosinţă”
(Gloria ultimei ploi).
Prin „Ploi primitive”, Aurel
Stancu oferă un superb spectacol
liric în care sensibilitatea şi
consistenţa
ideilor
găsesc
formele
expresivităţii
de
excepţie. Ecourile întâmplărilor
şi ale memoriei reconstituie
în interiorul fiinţei mituri
ale zidirii omului în epopeea
duhului poetic, şi a cărui
vinovaţi, victime şi eroi schimbă
neîncetat locurile. Nimic frivol
în această carte, nimic sub
zodia modei ultimelor lecturi,
nimic pentru un public care să aplaude şi să bată
din picioare. Suferinzi de insolaţia înnoirii (care
pe mulţi i-a lăsat fără veşminte), criticii literari au
stat în expectativă la „Lecţia de uliu” şi aşteaptă
încă instalaţi în mobila gândirii la „Ploi primitive”,
cu puţine şi lăudabile excepţii. Alţii, pesemne,
rămân înţepeniţi în ignorarea lecturii (exemplele
sunt ilustre!), sau în exersarea ingeniozităţii pe
bâiguielile lui Mircea Cărtărescu, pe clovneriile
filologice ale lui Şerban Foarţă, pe însăilările lubrice
ale lui Emil Brumaru, sau chiar pe întâmpinarea
elogioasă (à la bella epoque) a unor versificatori
de circumstanţă, avansând în prim-plan, prin
servilism de augustani şi prin spirit comercial,
genii de cotloane lirice cu funcţii politice sau pe

acolo: Radu Mischie, Adrian Iorgulescu, Valeriu
Stoica, Varujan Vosganian. Într-o astfel de situaţie
jalnică, cei cu astfel de abilităţi „culturale” acced
vertiginos (H.R. Patapievici, G. Liiceanu, N.
Manolescu, Andrei Pleşu, Alex. Ştefănescu, Dan C.
Mihăilescu), pârjolind pământul literar pe unde nu
domneşte pohta lor. Cărţile de poezie ale lui Aurel
Stancu sunt în măsură să inhibe prin calitatea lor
literară şi prin ţinuta grafică excepţională prin
condiţia asumată de adresare către un cititor
preocupat de performanţe lirice, nu de „produse
de piaţă” care simulează talentul şi umflă premii
prin conspiraţii de gang şi de gaşcă. Felul cum scrie
Stancu ţine de istoria literaturii, nu de mocirla din
tranşeele ei. Aspectul volumelor
– prezentare în ediţii trilingve
(„Lecţia de uliu”, în franceză,
Constantin Frosin,
şi în
engleză, Petru Iamandi, iar „Ploi
primitive”, în italiană, Monica
Chilan şi în engleză, Petru
Iamandi), grafica admirabilă a
lui Nicolae Einhorn constituie
suportul superlativ pentru
circulaţie şi pentru apreciere
internaţională, fenomen pentru
care, deocamdată, pare-se
critica noastră literară nu este
disponibilă, sau competentă,
sau credibilă, în propunerea
unor valori, fapt confirmat de
inexistenţa (până de curând)
a unui agent literar pentru
traduceri în limbi străine.
Urmărindu-se punctual situaţia,
se observă uşor că, în procentaj
copleşitor, în alte limbi au fost
traduse lucrări ale foştilor conducători ai Uniunii
Scriitorilor sau ale celor din curtea lor. Din păcate,
acum, istoria se repetă cu modificări de nuanţe,
de la proletcultism la postmodernism şi cât mai
încape din conjunctură.
La noi, la Galaţi, se cuvine să salutăm apariţia
cărţilor de excepţie şi pe autorii lor. Nu este cazul
cultivat de unii, de aşteptare a binecuvântărilor
din partea unor farsori literari la modă care,
din an în Paşti, vin la câte o sindrofie cu public
şi cu vorbe. Pe cei ce nu descifrează taina acestei
stări de lucruri, îi va ajunge din urmă tăvălugul
propriei mediocrităţi, strivindu-i cu snoave despre
încremenirea în proiect şi despre deschiderea
uşilor interzise cu nasul sau cu fruntea.
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Aportul „Ligii Culturale Române” sub conducerea
academicianului V.A. Urechia (II)
Semnificativă
şi
deosebit de valoroasă
este concepţia autorului
cu privire la viitorul
monarhiei multinaţionale
austro-ungare,
despre
care afirmă că „poartă
în
fiecare
dintre
componentele
sale
principale,
germenele
dezagregării sale” (1).
„Ea va sfârşi - scrie acesta
Constantin Gh.
- într-o zi sau alta, mai
Marinescu
devreme sau mai târziu”
(2), deoarece nici represiunile, nici persecuţiile nu
vor putea stăvili mişcarea naţională a românilor,
victoria sa.
Presa europeană a fost şi ea preocupată în egală
măsură, alături de oamenii politici, de guverne
şi parlamente de cunoaşterea reală a condiţiilor
social-politice şi naţionale în care trăiau românii din
Imperiul austro-ungar, precum şi de condamnare a
politicii de deznaţionalizare a acestora. Astfel, ziarul
„Phare d’Alexandrie” într-un amplu articol publicat
în agitatul an 1894, pentru destinele românilor din
Transilvania, făcea un aspru rechizitoriu la adresa
politicii naţionale a guvernului de la Budapesta,
anunţându-şi cititorii că acesta „i-a deposedat pe
români de toate drepturile constituţionale” (3).
Supunând unei analize amănunţite această politică
deliberată cum se exprima autorul articolului,
el apreciază că Transilvania deşi este locuită
predominant de români, ei „nu au nici o reprezentare
în Parlament, mai întâi pentru că censul electoral a
fost menţinut aici, în ciuda principiului de egalitate,
de nouă ori mai ridicat decât pentru elementul
maghiar; apoi, pentru că circumscripţiile electorale
sunt de aşa manieră delimitate, încât electorii români
sunt, cel mai adesea, în imposibilitatea de a-şi exercita
dreptul; în sfârşit, pentru că autorităţile ungare au
recurs la toate violenţele şi la toate abuzurile” (4).
În continuarea acestor relatări privind situaţia de
paria în care a fost adusă populaţia românească, se
arăta că „în Camera deputaţilor din Pesta nu există
nici un român ales” (notaţi bine, în 1894). Indignat
de această aspră şi rară nedreptate, ziarul consemna:
„3 milioane şi jumătate de supuşi ai lui Franz Iosif
sunt pentru Parlamentul şi guvernul ungar aproape
inexistenţi” (5).
Drept consecinţă a acestei totale amputaţiuni
a drepturilor electorale, „pentru români - era
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informat ziarul - nu există nici administraţie, doar
împotriva lor, nici justiţie, nici învăţământ” (6). În
comitatele locuite numai de ei, „toţi funcţionarii
sunt maghiari, necunoscându-le limba..., numai
ungurul este admis în faţa tribunalelor, unde nu
prezidează decât magistraţi maghiari care condamnă
fără să-i fi înţeles pe ţăranii, care n-au înţeles nici
ei nimic din dezbateri” (7). În ceea ce priveşte
problema drepturilor pe tărâm cultural, acelaşi ziar
menţionează că „şcolile româneşti sunt închise”, că
„şcolile maghiare le înlocuiesc, iar românii sunt
constrânşi să le frecventeze; institutorii români
sunt obligaţi să-i înveţe maghiara pe elevii lor, 20
de ore cel puţin pe săptămână” (8). Şi cum această
limbă străină nu intră în capul copiilor români, o
lege şcolară cumplită care a întrecut orice limită
a discriminării (naţionale, n.ns.) ordonă ca de la
vârsta de trei ani să fie obligaţi s-o înveţe” (9).
În
încheierea
acestor
consideraţiuni
fundamentate pe o temeinică informaţie privind
relaţiile naţionale din Transilvania, „Phare
d’Alexandrie” scria: „Europa liberă urmăreşte şi
va urmări cu simpatie eforturile românilor din
Transilvania de a-şi cuceri libertăţile” (10), ceea ce
însemna deplina lor eliberare naţională şi unirea cu
Patria-mamă, România.
Într-un amplu studiu intitulat „Românii şi
Ungurii”, scris în anul 1894, publicistul şi omul
politic Henri Gaidoz rezumând măsurile opresive
la care erau supuşi românii din Transilvania, releva
că: „naţiunea română este tratată în Ungaria aşa
cum sunt, mai aproape de noi alsacienii şi lorenii
care vor să păstreze amintirea patriei franceze.
Românilor nu le este permis să fondeze societăţi
de nici un fel, chiar având un caracter de utilitate
publică, fie că este vorba de comisii agricole sau de
sindicate industriale, de reuniuni ale femeilor ce se
ocupă de educarea fiilor lor, de reuniuni literare,
ştiinţifice etc. Dreptul la asociere nu există pentru
români. Cel puţin au ei dreptul la presă, pot ei să-şi
aducă plângerile în faţa opiniei publice? Nicidecum”
(11). Autorul menţionează în sprijinul afirmaţiilor
sale faptul că „procesele de presă sunt frecvente,
dar afirmarea plângerilor naţionalităţii române este
privită ca un delict, iar judecătorii maghiari nu au
mână uşoară” (12). Studiul subliniază că „procesele
de presă şi condamnările nu se mai numără,
iar printre scriitorii români cei mai distinşi din
Transilvania nu există nici unul care să nu fi făcut
cunoştinţă cu închisorile ungureşti” (13).
În concluzie, la aspectele semnalate, A. Gaidoz
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arată că „iritarea naţiunii române şi încăpăţânarea
guvernului ungar în politica sa de maghiarizare au
dus la o situaţie încordată şi aproape revoluţionară”
(14), în Transilvania.
O analiză aprofundată şi obiectivă a problemei
naţionale a românilor din Transilvania avea să
fie întreprinsă şi de către publicistul francez Paul
Edouard Dechorme. Autorul, referindu-se la
problema continuităţii istorice a românilor în
Transilvania, contestată de unii autori austromaghiari în frunte cu Engel şi Rosler, subliniază că:
„Chestiunea istorică trebuie înlăturată cu energie
de la început, cu toate că maghiarii au îndrăzneala
sau naivitatea de a o invoca” (15). După ce
demonstrează originea daco-romană a românilor,
continuitatea lor neîntreruptă
în spaţiul carpato-danubianopontic, P. Ed. Dechorme arăta că
„sunt secole de când românii din
Transilvania luptă în mod legal
pentru salvarea naţionalităţii
lor” (16). „Chiar autonomia
lor - scria acesta - a fost
recunoscută (de către împăraţi
ai Imperiului habsburgic - n.ns.)
şi pentru ultima oară în 1863”.
În continuare, se arăta că după
constituirea regimului dualist
„prăpastia a devenit mai mare
ca oricând între maghiari şi
români” (17).
Analizând
politica
de
oprimare naţională aplicată
cu virulenţă de autorităţile
maghiare, după anul 1867, când
s-a încheiat cunoscutul pact dualist austro-ungar,
autorul ilustrează principalele sale consecinţe
negative în plan economic, politic şi spiritual pentru
naţiunea română.
Sub raport economic, se menţionează faptul
că „Ungurii au reuşit cu un preţ scăzut sau chiar
gratis să pună mâna pe pământurile şi proprietăţile
româneşti” (18). Aceasta este caracterizată ca fiind
„un puternic mijloc de colonizare...” (19). Din punct
de vedere politic, autorul constată că „regimul
electoral este aşa de abil combinat şi censul atât de
ridicat, că în comune ce numără 2000 de locuitori
nu e nici un alegător (20), român de naţionalitate”.
Semnalând consecinţa acestui sistem electoral
absolut inechitabil, sfidător la adresa unei populaţii
majoritare în Transilvania, se relevă că: „Nici un
român nu poate pătrunde nici în administraţiunile
superioare” (21), ceea ce agravează contradicţiile,
tensiunile din sfera relaţiilor naţionale.
Analizând problema libertăţii presei de care
faceau caz exponenţii dualismului, P. Ed. Dechorme

constată că „ziarele (româneşti, n.ns.), întocmai
ca în Alsacia sunt lovite în continuu cu amenzi
enorme, iar ziariştii cei mai distinşi sunt aruncaţi
în închisoare şi amestecaţi adeseori cu pungaşii
ordinari” (22).
Autorul găseşte numeroase similitudini între
politica de deznaţionalizare aplicată de germani faţă
de francezii din Alsacia şi politica de maghiarizare
a românilor din Transilvania. În acest sens el
consemnează: „întocmai ca şi în Alsacia, se refuză
autorizaţiunea sau se dizolvă în mod brutal
societăţile de studenţi, de doamne, de muncitori,
cu totul inocente (inofensive faţă de ordinea
publică, n.ns.). Ca şi în Alsacia, limba indigenă este
combătută cu violenţă. Bibliotecile sunt confiscate.
În buget nu e nimic prevăzut
pentru
şcolile
româneşti,
care sunt susţinute numai de
contribuţiuni particulare” (23).
Publicistul francez arată că
autorităţile maghiare nu s-au
reţinut nici de la reprimarea
armată, violentă a mişcării
naţionale a românilor, amintind
în acest sens de „asasinatele
de la Fredu, care au emoţionat
odinioară Europa întreagă”
(24). Se ştie că numeroase
personalităţi europene în frunte
cu profesoara universitară
Juliette Adam (deşi „plină de
admiraţiune pentru maghiari”),
„au denunţat aceste represiuni,
cu indignaţiune” (25).
În încheierea considera
ţiunilor sale, semnatarul articolului Alsacia
şi Transilvania nu se limitează la poziţii strict
constatative, ci se pronunţă cu fermitate pentru
autonomia naţională a românilor, pentru dreptul lor
legitim la autodeterminare politică, arătând că „nu
se poate tăgădui acest drept unei populaţii absolut
predominante în Transilvania” (26). Adresânduse opiniei publice mondiale, el subliniază că este
bine „a şti că 3 milioane de oameni de aceeaşi rasă
(naţionalitate, n.ns.) de aceeaşi limbă şi aceleaşi
aspiraţiuni cer o existenţă proprie şi refuză de a fi
înecaţi, ei Latinii, ei Românii, printre Maghiari”
(27) (adică deznaţionalizaţi, n.ns.).
Se poate aprecia fie numai şi pe baza documentelor
menţionate, că perioada de existenţă a dualismului,
austro-ungar „a însemnat agravarea, fără precedent,
a regimului de discriminare şi asuprire naţională
faţă de românii transilvăneni” (28). Este o realitate
că în scurta etapă de 51 de ani, dintre 1867-1918,
guvernul de la Budapesta a promovat o politică de
nedreptăţire şi oprimare a naţionalităţilor neungare
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(29), şi desigur, în mod deosebit a românilor,
împotriva cărora s-a aplicat metoda maghiarizării
forţate, „ceea ce a stârnit oprobiul întregii opinii
publice internaţionale” (30), mai ales în timpul
procesului memorandiştilor.
Numeroşi exponenţi ai opiniei publice şi ai
presei europene, în corespondenţele lor sau în
articolele publicate în ziare şi reviste de mare tiraj,
în zilele procesului de la Cluj, înscenat de guvernul
ungar memorandiştilor, relevau şi ei încălcarea
unor norme juridice elementare de către instanţa
de judecată. Astfel, publicistul francez L. Sentupery
scria că „la Cluj, 13 patrioţi români au fost făcuţi
vinovaţi în cadrul unui proces pentru motivul
de a nu fi acceptat... comportamentul nedrept al
maghiarilor” (31). Acest mare proces a fost condus
- nota acelaşi autor - într- un mod atât de anormal,
încât apărătorii au trebuit să-şi părăsească bara, iar
acuzaţii au renunţat să se apere” (32).
O altă personalitate franceză, Frederic Amouretti,
relata şi el „că procesul a început ieri la Cluj în faţa unui
tribunal, compus din magistraţi aleşi pe sprinceană”
(33). „Nu procesul a 25 de oameni, ci procesul unei
naţiuni a început”, sublinia autorul acestor rânduri.
Referindu-se la ecoul acelei înscenări juridice în
conştiinţa românilor, Amouretti releva că „emoţia în
toate regiunile româneşti este considerabilă. Rugăciuni
zilnice se spun în toate bisericile româneşti în favoarea
acuzaţilor” (34). Autorul ţinea să menţioneze
puternica solidaritate a naţiunii oprimate din AustroUngaria, precizând că „şefii partidelor naţionale slovac
şi sârb, la fel oprimaţi de unguri, au venit să-i susţină
pe români” (35).
Ziarul „Phare d’Alexandrie” la care ne-am referit în
capitolul de faţă consemna şi el aspecte de la procesul
de la Cluj. „Guvernul, - nota redactorul - nu s-a temut
să se asocieze acestei agitaţii nedemne şi să defere
victimele unui tribunal compus cu grijă din magistraţi
unguri, hotărâţi dinainte să-i condamne” (36).
Criticând încălcarea regulilor juridice elementare,
autorul arăta, în continuare, că „s-au văzut atunci
dezbateri cum în nici o ţară civilizată nu s-au ivit;
avocaţi împiedicaţi să-i apere pe acuzaţi şi pe care
judecătorilor le făcea plăcere să-i insulte; mărturiile
favorabile traduse sau mai curând denaturate din
română în maghiară de către interpreţi de rea credinţă;
parţialitatea judecătorilor afirmându-se constant cu
un cinism fără seamăn” (37).
Deţinând informaţii de primă mână, ceea ce
ne face să considerăm că autorul articolului a fost
prezent la proces, el subliniază în încheiere că
practic - s-a consumat cu mare vâlvă o veritabilă
parodie juridică (38). „Ei (judecătorii maghiari, n.
ns.) au îndrăznit totuşi - scria acesta - să meargă
până la a contesta caracterul constituţional al
Memorandumului, iar procurorul regal a trebuit
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în visul publicului, să abandoneze acuzarea de
înaltă trădare pentru a se mulţumi cu distribuirea
unor înscrisuri, care chipurile, tindeau să provoace
o agitaţie populară” (39). Pentru acest „delict de
comportare”, legea prevedea cinci ani de închisoare
şi procurorul a cerut aplicarea ei (40).
Note
1. V. A. Urechia, Voci latine. De la fraţi la fraţi, p, 96-97.

2. Ibidem.
3. Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, Arhiva V.A.
Urechia, Mapa X, ziare, reviste, extrase din presă; cf. şi V.
A. Urechia, op. cit, p. 147-150.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. V.A. Urechia, Voci latine, de la fraţi la fraţi, 1894,
p. 147-150.
9. Ibidem.
10. Ibidem.
11. Ibidem, p. 40-61
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. „Liga Română”, nr. 7, 18/V1897; apud „La paix et
Ie droif.
16. Ibidem; cf. cf. şi Biblioteca „V.A. Urechia”, Galaţi,
Arhiva V.A Urechia, fond, cit.
17. Ibidem.
18. Ibidem.
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Ibidem
22. Ibidem.
23. Ibidem,
24. Ibidem, cf. şi C. Gh. Marinescu, Solidaritatea
opiniei publice franceze cu mişcarea memorandistă a
românilor, în vol. Transilvania în istoria şi conştiinţa
românilor, p. 210-231
25. Ibidem.
26. Ibidem.
27. Ibidem.
28. Ibidem.
29. N. Edroiu (şi colab.), op. cit., p. 12 şi urm.
30. Francisc Păcurariu, Românii şi maghiarii, passim.
31. Biblioteca „V.A. Urechia”, Galaţi, Arhiva V.A.
Urechia, fond cit, scrisori, telegrame, altă corespondenţă
primită de V.A. Urechia în timpul procesului
Memorandumului.
32. Ibidem.
33. Ibidem.
34. V.A. Urechia, Voci latine. De la fraţi la fraţi, p. 7783, 102-104.
35. Ibidem.
36. Biblioteca „V.A. Urechia”, Galaţi, Arhiva „V. A.
Urechia” fond. J&\.\ cf. şi V. A. Urechia, Voci latine. De la
fraţi la fraţi, p. 147-149.
37. Ibidem.
38. Ibidem.
39. Ibidem.
40. Ibidem.

AXIS LIBRI

An IV, nr. 12, septembrie 2011

Confluențe culturale • Confluențe culturale • Confluențe culturale

Cvartetul „Voces”
excelent ambasador al culturii românești
Aşa cum ne-a obişnuit,
Cvartetul „Voces” ne-a onorat
cu prezenţa la cea de-a VIII-a
ediţie a Festivalul Muzical
Internaţional „Leonard” care
s-a desfășurat în perioada 5
mai-5 iunie 2011, încântândune cu „Ultimile Şapte Cuvinte
ale Mântuitorului pe Cruce”
Mariana Pavel de Joseph Haydn - un ciclu
de şapte sonate pentru cvartet
de coarde, Op. 51, care a făcut să vibreze nu numai
coardele instrumentelor, ci şi sufletele spectatorilor.
În cadrul festivalului, trei dintre membrii
Cvartetului „Voces”, gălăţenii Bujor Prelipcean, Dan
Prelipcean și Constantin Stanciu, au primit Brevetul
şi Ordinul muzical „Leonard” împreună cu bustul
acestuia, pentru activitatea artistică desfăşurată în
sprijinul Teatrului Muzical
„Nae Leonard” Galaţi,
premiile fiind înmânate
de directorul general al
teatrului, doctor în muzică
Florin Melinte.
Acest cvartet, ce cu
mândrie îl considerăm
ca făcând parte din elita
Galaţiului, s-a constituit în
urmă cu 38 de ani (8 aprilie
1973 ), fondatorul acestuia
fiind violonistul Bujor
Prelipcean.
La îndrumarea lui George Hamza, (primviolonistul cvartetului „Muzica” şi concert-maestru
al Filarmonicii bucureştene), s-a înfiinţat Cvartetul
„Voces”. Pe atunci la violă era Gheorghe Haag, după
care, în 1983, s-a alăturat gălăţeanul Constantin
Stanciu (violă) şi Anton Diaconu (vioara a II-a)
– acesta din urmă retrăgându-se în 2010 și fiind
înlocuit de Vlad Hrubaru.
Cvartetul „Voces” își face debutul în străinătate
în 1998, la Wigmore Hall - Londra alături
de violoncelistul Martin Lovett din cvartetul
„Amadeus” (un titan al interpretării muzicii
camerale contemporane).
Absolvenţi ai Academiei de Arte „George
Enescu” - Bujor Prelipcean, Constantin Stanciu, Dan
Prelipcean şi Anton Diaconu, au urmat cursurile
de interpretare ale Academiei de Muzică din Kōln,

sub îndrumarea renumitului cvartet londonez
„Amadeus”, situându-se în elita artistică mondială
şi perfecţionându-şi măiestria sub conducerea
marilor personalităţi ca: George Hamza, Wilhelm
Georg Berger, Vilmoss Tatray, Uzi Wiesel, Amedeo
Baldovino, Friedrich von Hausegger.
Bujor Prelipcean şi-a făcut studiile mai întîi la
Galaţi - Liceul de Artă „D. Cuclin”, sub îndrumarea
profesorului S.Nachmanovici, apoi la Conservatorul
„G.Enescu” din Iaşi, cu pedagogul Gheorghe Sîrbu.
Înzestrat cu mult talent şi cu o putere de muncă
deosebită, Bujor Prelipcean s-a remarcat încă din
anii studenţiei, participând la nenumărate recitaluri
în ţară şi străinătate. Şef de promoţie pe ţară la
absolvirea cursurilor universitare din anul 1972, i
s-a propus postul de asistent universitar la catedra
de interpretare a Conservatorului „G.Enescu”,
Iaşi. Datorită succeselor avute în cariera sa
artistică şi universitară,
Bujor Prelipcean poate fi
catalogat drept una din cele
mai preţioase personalităţi
muzicale ale României. A
susţinut numeroase pagini
solistice, de mare dificultate
în tehnica interpretativă
ceea ce i-a confirmat
calitatea de autentic artist.
Pe lângă activitatea
artistică, Bujor Prelipcean
are şi o bogată activitate
pedagogică: este profesor
universitar la Univesitatea de Arte „G. Enescu” din
Iaşi, profesor de onoare la Academia de Muzică
„Gh. Dima” din Cluj-Napoca, profesor de onoare
la Academia de Muzică din Wurzburg, Germania
și susţine cursuri de măiestrie la Academia Regală
Olandeză de Cvartet din Amsterdam. Pe lângă
aceste activităţi a îndeplinit si funcţii publice printre
care cea de director general al Filarmonicii de Stat
Moldova din Iaşi între 1984 - 1988 şi din anul 1999
până în prezent.
Dan Prelipcean (fratele violonistului Bujor
Prelipcean), violoncelist, a absolvit Liceul de
Artă „D. Cuclin” - Galaţi, la clasa profesorului de
violoncel Constantin Costică.
A urmat apoi Conservatorul „G. Enescu” Iași la
clasa de violoncel şi, din primii ani de studenţie,
datorită pasiunii fratelui său pentru muzica de
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cameră, au format un trio de cameră de muzică
preclasică (Musica Serena) împreună cu profesorul
Ioan Welt. Dupa 3 ani de activitate s-a dizolvat,
repertoriul trio-ului fiind destul de restrâns.
Din 1978, Dan Prelipcean este asistent
universitar la discliplina muzică de cameră, în 1998
devine profesor de onoare al Academiei de Muzică
Wurzburg – Germania, iar din anul 2000 profesor de
onoare al Festivalului Internaţional de la Kerckrade
– Olanda.
În prezent este profesor universitar la Academia
de Arte „G. Enescu”-Iaşi şi îndrumătorul Cvartetului
„Giocoso”, o generatie de succesori ai Cvartetului
„Voces”, care au adus un premiu internaţional
Universitătii de Arte-Iași, locul II la Festivalul
concurs „Charles Hennen” din Olanda.
Constantin L. Stanciu este absolvent al Liceului
de Artă „D.Cuclin”-Galaţi, clasa de vioară (cl.I-XI) a
profesorului S. Nachmanovici, iar din cl. a XII -a trece
la clasa de violă (cu prof. Abramovici). Studiază viola
în cadrul Conservatorului „G. Enescu” cu renumitul
profesor Gheorghe Haag şi este component al
cvartetului de aproape trei decenii.
A fost membru al cvartetelor „Cantabile” şi
„Eutherpe” în jurul anilor 1980-1983 şi face parte
din trioul „Concertus Musicus”.
Este profesor la clasa de violă din cadrul
Academiei de Muzică „G.Enescu”-Iaşi, profesor de
onoare la Academia de Muzică „Gh. Dima” din ClujNapoca, profesor de onoare la Academia de Muzică
din Wurzburg, Germania şi îndrumătorul cvartetului
„Catharsis”, care ulterior devine cvartetul „Cantabile”.
Interpretarea şi sensibilitatea cu care transmit
sentimente pe care nici nu îți dai seama că le
trăieşti, dovedesc maturitatea şi măiestria, calitatea
şi atitudinea profesională a unui parteneriat de
lungă durată.
„De trei ori muncă, pasiune şi coeziunie
sufletetească, o pregătire a tehnicii ireproşabilă” după cum ne relatează violoncelistul grupului (Dan
Prelipcean), cvartetul s-a şlefuit pe parcursul a zece ani,
destinaţi numai pregătirii şi alcătuirii unui palmares
care să permită ieşirea pe marile scene ale lumii.
Longevitatea şi performanţele muzicale ale
acestui cvartet, au marele merit de a fi constituit o
preţioasă şcoală de muzică de cameră, Iaşul fiind
supranumit „Capitala muzicii de cameră”. Cvartetul
„Voces” se situează în elita artistică mondială, fiind
de nenumărate ori premiaţi:
• Premiul I la Colmar (Franţa) -1974;
• Premiul II şi Medalia de Argint la Bordeaux
(Franţa) -1976;
• Premiul II la Concursul Karl Klingler în
Hanovra (Germania) – 1979;
• Premiul Magnum al Colegiului Criticilor
Muzicali din România, Bucureşti – 1998.
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Marele merit al cvartetului este acela de a fi
realizat, în premieră mondială, „Integrala lucrărilor
de muzică de cameră” ale lui G. Enescu cu ocazia
sărbătoririi centenarului naşterii marelui compozitor
(1981). Un alt mare proiect a fost realizarea
„Integralei Cvartetelor de coarde” ale lui Ludwig
van Beethoven, precum şi „Integrala cvartetelor” de
Johannes Brahms, iar cu ocazia sărbătoririi a 200 de
ani de la moartea lui Wolfgang Amadeus Mozart au
realizat „Integrala lucrărilor camerale”.
Au colaborat cu mari artişti ca: Martin Lovett,
Mstislav Rostropovitch, Wolfgang Laufer, Radu
Aldulescu, Ştefan Metz, Menahem Pressler, Jeremy
Menuhin și Valentin Gheorghiu.
În prezent, Cvartetul „Voces” activează ca ansamblu
de stat al Societăţii Române de Radiodifuziune din
Bucureşti, concomitent cu aceasta fiind şi profesori
ai Universitaţii de Arte „G.Enescu”.
Repertoriul cvartetului este vast, plecând de
la clasicism până la muzica contemporană cu
numeroase înregistrări ale marilor compozitori
ca: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms,
Dvorak și Smetana.
Au concertat în săli de concert ca Wigmore Hali
(Londra), Conzertgebouw (Amsterdam), Hercule
Saal (München), Mirabel Schloss (Salzburg),
Hochschulle der Kunste Saal (Berlin), şi oraşe mari
ale lumii: Paris, Hamburg, Frankfurt, Roma, Milano,
Torino, Madrid, Barcelona, Lisabona, Amsterdam,
Copenhaga, Stockholm, Oslo.
Cu ocazia participării la concertul cameral
de la Filarmonica „Moldova” din Iaşi (29 aprilie
2009) al Cvartetului „Voces” împreună cu maestrul
Valentin Gheorghiu şi violoncelistul Filip Papa,
compartimentul Multimedia al Bibliotecii
„V.A.Urechia” Galaţi a primit o donaţie de 4 CDuri cu autografe din partea cvartetului, acestea
cuprinzând muzică de J. Haydn, A. Dvorak şi B.
Smetana, S. Păutza. De asemenea, a mai primit
un DVD cu înregistrarea live făcută împreună cu
maestrul Valentin Gheorghiu şi contrabasistul
Filip Papa a „Cvintetului pentru pian, vioară,
violă, violoncel şi contrabas, în La Major, D 667”,
„Păstrăvul”de Franz Schubert, precum şi afişul
concertului cu autografele interpreţilor.
Spectacolul „Seară muzicală Wolfgang Amadeus
Mozart” a Teatrului Muzical „Nae Leonard”,
desfășurat la Muzeul de Arte Vizuale Galaţi, realizat
de Cvartetul „Voces” împreună cu Florin Melinte
(clarinet), a prezentat următoarele lucrări: Cvartetul
în Sol Major, KV 156, Cvartetul în Si Bemol Major,
KV 458 ”Vânătoarea” şi Cvintetul în La Major, KV
581 cu clarinet și a fost înregistrat în format DVD
care a fost donat de către dl. Zanfir Ilie, directorul
Bibliotecii „V.A.Urechia”-Galaţi Compartimentului
Multimedia.
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Festivalul Naţional de Carte „Axis Libri”
Ediţia a III-a, Galaţi, 1-5 iunie 2011

Manifestarea culturală „Târgul Naţional de Carte”
purtând numele revistei de cultură „Axis Libri”,
lansată în toamna anului 2008, a atins, încă de la prima
ediţie, dimensiunea de festival al cărţii prin anvergura
şi diversitatea activităţilor desfăşurate, reprezentând
încununarea eforturilor celor mai importante instituţii
ale administraţiei locale şi a partenerilor culturali care
au răspuns invitaţiei de a face din sărbătoarea ”Ziua
Dunării” şi o sărbătoare a cărţii.
La festivalul cuvântului tipărit care s-a desfăşurat
în perioada 27-30 iunie 2009, iniţiat de Biblioteca
„V. A. Urechia” Galaţi, au răspuns invitaţiei 83 de
edituri din ţară care au oferit publicului gălăţean,
însetat de lectură, un număr de peste 3.500 de titluri.
Au fost patru zile de imensă bucurie a sufletului
în care prezenţe de înaltă ţinută culturală ne-au
onorat, răspunzând invitaţiei noastre. Printre aceştia
amintim: academicianul Nicolae Breban – veteranul
prozei realiste, Vasile Andru – scriitor, specialist în
isihasm, cunoscutul filozof Gabriel Liiceanu,
eseistul Cassian Maria Spiridon, talentata
scriitoare Aura Christi ş.a.
Ediţia a II-a a Festivalul Naţional de
Carte ”Axis Libri”, desfăşurată la Galaţi, în
perioada 1-6 iunie 2010 - extensie culturală
a brandului omonim, care găzduieşte
Editura, Revista şi Salonul Literar - a
făcut ca, pentru o săptămână, Galaţiul să
devină inima culturală a ţării. Ofertele noi,
atractive ale celor 147 de edituri, difuzori
de carte românească şi străină, muzică,
papetărie, filme şi reviste culturale, neau onorat cu un număr de peste 4.500 de
titluri cu adresabilitate variată.
Festivalul a găzduit prezenţa unor mari
personalităţi ale culturii scrise, naţionale sau
internaţionale: academicienii Gheorghe Buzatu,
Nicolae Breban, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi,
scriitorii şi poeţii Valeriu Matei, Shaul Carmel,
Cassian Maria Spiridon, Aurel Ştefanachi, Emil
Străinu, Theodor Codreanu, Daniel Corbu.
În perioada 1-5 iunie 2011, colectivul Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia“ Galaţi a organizat - sub
patronajul Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional care a recunoscut valoarea acestui
eveniment, a treia ediţie a Festivalului de Carte
„Axis Libri” cu sprijinul autorităţilor locale:
Consiliul Judeţean şi Local, Primăria Galaţi,
păstrând parteneriatul cu Universitatea „Dunărea
de Jos”, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor şi
Editura Eikon. Reuşita manifestării a fost garantată
de colaborarea cu toate instituţiile de cultură şi
educaţie din judeţul Galaţi.
În cadrul nonconformist, dar extrem de

primitor de pe Aleea Domnească, dintre P-uri spre
faleză, cartea a devenit cea mai ”râvnită doamnă”
a acestor zile. Expusă atrăgător, în căsuţe mobile
outdoor, gen mini-librării şi o caravană, aparţinând
Trustului „Adevărul” – Frumoasa Doamnă şi-a
aşteptat sfioasă, tăcută, cuminte, dar mirosind a tuş
proaspăt, pretendenţii.
Oferta de carte şi produse multimedia a celor
160 de edituri româneşti şi străine, care au scos
spre vânzare peste 5000 de titluri, a acoperit o gamă
extrem de variată de de teme şi domenii, începând
de la publicaţii pentru copii, elevi, studenţi şi
continuând cu cartea ştiinţifică, enciclopedică, de
artă, divertisment, religie etc.
Timp de cinci zile Festivalul Naţional de Carte
„Axis Libri” a dăruit gălăţenilor, şi nu numai, un
„splendid spectacol intelectual” cu manifestări de
înaltă ţinută intelectuală şi culturală, desfăşurate
atât în cadrul natural, sub mireasma florilor de

tei, cât şi la cocheta Sală „Panoramic” a Hotelului
Galaţi, în sala de conferinţe a Hotelului „Alex”, la
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de
Litere şi la Sediul central al Bibliotecii Judeţene „V.
A. Urechia”, Sala „Mihai Eminescu”.
La deschiderea oficială ne-au onorat cu prezenţa
domnul Florin Pâslaru, secretarul Comisiei de
Cultură a Camerei Deputaţilor, preşedintele
Consiliului Judeţului Galaţi – Eugen Chebac,
primarul Municipiului Galaţi - Dumitru Nicolae
precum şi reprezentanţii tuturor instituţiilor locale de
cultură şi învăţământ. Vasile Timiș - subsecretar de
Stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional, prezent în a doua parte a primei zile,
ne-a felicitat pentru atmosfera de basm în care se
desfăşoară acest festival al cuvântului tipărit, dar şi
pentru densitatea acţiunilor cuprinse în program.
Cum era şi firesc, pentru că Festivalul a debutat
pe 1 iunie, manifestările din prima zi au fost
dedicate în special Zilei Internaţionale a Copilului,
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prima acţiune fiind Carnavalul cărții, cu tema „101
personaje în căutarea unui povestitor”. Au urmat
lansări de carte cu aceeaşi adresabilitate. Editura
Homer şi Colecţia “Căsuţa cu poveşti” au făcut
cunoştinţă cu copiii care iubesc poveştile şi cu
adulţii, cu suflet de copil, care s-au îndrăgostit de
cuvintele şi personajele ce le-au încântat copilăria.
Dana Potorac, poetă şi jurnalistă, director al Editurii
„Homer”, a făcut cunoscută producţia editorială de
„cărţi vorbite”, proiect pe care l-a iniţiat personal.
„Poveştile lui Creangă, Slavici, Ispirescu prind viaţă
aici cu ajutorul interpretării actorilor gălăţeni Petre
Păpuşă, Ioana Citta Baciu, Vlad Vasiliu, Cristian
Gheorghe, Gheorghe V. Gheorghe, secondaţi de
Dana Potorac. În acest mod, micii năzdrăvani se
vor apropia mai uşor de literatură şi, implicit, de
lectură” a apreciat Dana Potorac.
A urmat debutul scriitoarei pentru copii, Gina
Dănescu, cu „Ţinutul curcubeului – Poveşti noi
despre timpuri străvechi”, moderată cu profesionalism
de directorul Editurii „Eikon”
Cluj-Napoca, Valentin Ajder.
Lucrarea conţine „şase poveşti
în care elementele de basm sunt
tradiţionale, lesne recognoscibile:
o lume populată de prinţi şi
prinţese, zâne şi vrăjitoare, păsări
şi iepuraşi de pluş, animaţi
pentru roluri bine stabilite,
albine luminoase, fulgi de nea cu
căpetenia lor atotputernică,
toate umanizate benefic sau
malefic” a adăugat scriitorul
Paul Sân-Petru.
Vremea mai puţin
favorabilă din după amiaza
zilei de 1 iunie a făcut
ca, activitatea culturală
să se desfăşoare la sala
de conferinţe a Hotelului
„Alex” unde a fost lansată
cartea „Al treilea spirit” a
scriitorului Maximilian
Popescu-Vela, prezentată
de jurnalistul Dan Plăeşu
şi poetul şi scriitorul Paul Sân-Petru. A urmat o
carte cu autentică valoare turistică şi documentară
„Ghidul turistic al oraşului Galaţi”, realizată în
coautorat de directorul Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia” Galaţi – Ilie Zanfir şi directorul Trustului
„Realitatea” - Pompiliu Comşa, „o valoroasă
lucrare sub raport ştiinţific cognitiv, informaţional
şi totodată deosebit de utilă pentru publicul larg,
îndeosebi pentru numeroşii vizitatori ai oraşului...”
aşa cum aprecia academicianul Constantin Gh.
Marinescu.
Seara a fost rezervată unui program artistic
prezentat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
şi de talentaţii elevi ai Liceului de artă „Dimitrie
Cuclin”.
În dimineaţa zilei de joi, 2 iunie, acţiunile
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festivalului s-au desfăşurat pe două planuri. Pe
de o parte, în cadrul de poveste al Târgului care a
găzduit manifestările cultural-artistice ale copiilor,
desfăşurate sub denumiri semnificative: „Atelier de
pictură şi desen” sau „Teatru şi joc”, dar şi debutul
campaniei de promovare „Să ne întoarcem la
lectură. Citeşte ţi tu!”.
Pe de altă parte, în Sala „Mihai Eminescu” a
Bibliotecii Judeţene, bibliotecarii de la Biblioteca
„V.A. Urechia” şi colegii lor de la Biblioteca
Universităţii „Dunărea de Jos” s-au întâlnit pentru a
discuta probleme legate de profesie cu prilejul lansării
lucrării de profil biblioteconomic a doamnei Victoria
Frâncu – bibliotecar indexator la BCU Bucureşti,
doctor în biblioteconomie – „Limbaje de indexare:
structură, compatibilitate, multilingvism” prezentată
de Mioara Voncilă, şef serviciu la Biblioteca Uni
versităţii „Dunărea de Jos şi Dorina Bălan, şef birou
Catalogarea Co
lecţiilor. Control de Autoritate la
Biblioteca Jude
ţeană „V.A. Urechia”. Monografia
consti
tuie o selecţie
de articole publicate
cu ocazia participării
autoarei
la
diverse
conferinţe internaţionale
în perioada 1997-2009.
„Cele şapte lucrări...
se pot grupa, conform
problematicii
abor
date, în două categorii:
prima... limbaje naturale
vs. limbaje de indexare,
metode de armonizare a acestora,
aspecte ale multilingvismului
în limbajele de indexare; a
doua explorează modele de
reprezentare
a
entităţilor
bibliografice şi a relaţiilor
dintre ele – FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic
Records),
insistând
asupra
relaţiilor semantice prezente în
poli-ierarhiile din structurile de
tezaur” a susţinut în prezentarea
sa Mioara Voncilă.
Dorina Bălan a adăugat, printre altele:
„cartea doamnei V. Frâncu are avantajul unei
validări internaţionale, fapt care, pentru breasla
biblioteconomiei naţionale, constituie un atu pentru
a fi o imagine de ansamblu a preocupărilor la nivel
internaţional, dar şi un instrument de orientare în
domeniul indexarii, o ramură care ridică destul de
multe probleme...”
În după amiaza zilei a doua, la Hotel „Alex” s-a
desfăşurat lansarea monografiei „În paroxismul vremii
pe sfârşite” a scriitorului Paul Sân-Petru, moderată
de profesoara Letiţia Buruiană - director adjunct al
Bibliotecii „V.A. Urechia” şi prezentată de scriitorul
Petre Rău. Sala „Panoramic” a Hotelului „Galaţi”
elegantă, cochetă şi primitoare a găzduit în continuare
lansările de carte ale autorului Petru Iamandi „English
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for 14 careers” şi „An introduction to consecutive and
Simultaneous Interpreting” în prezentarea autorului.
A urmat recenzia revistelor şcolare gălăţene
realizate de editorii acestora, profesori la prestigioase
licee gălăţene.
Auditoriul participant la această plină
seară culturală a fost răsplătit cu vizionarea în
avanpremieră a unei scene din comedia „Fiarele”
– subintitulată „comedie feroce”, a domnului Virgil
Tănase - personalitate emblematică a diasporei
româneşti din spaţiul cultural francez, cu o activitate
publicistică şi profesională de excepţie, prozator,
dramaturg, regizor, ziarist şi profesor în cadrul
unor instituţii prestigioase din Franţa, doctor în
sociologie şi în semiologia artelor şi literelor. Cartea
a apărut la Editura „Axis Libri” şi a fost scrisă la
îndemnul directorul Teatrului Dramatic „Fani
Tardini” din Galaţi, Vlad Vasiliu, fost coleg de
facultate al autorului şi regizorului.
Momentul cel mai aşteptat de participanţi
a fost lansarea lucrărilor „Nicolae Ceauşescu”,
„Marele dicţionar geografic al României”, ediţie
anastatică, şi „Jurnalul Ion Antonescu”, ediţie
completă, monografii semnate de academicianul
Gh. Buzatu, editate la
„Tipo Moldova” Iaşi.
Reîntâlnirea gălăţenilor
cu
marele
istoric,
profesorul
universitar
Gheorghe
Buzatu,
director al Centrului
de Istorie şi Civilizaţie
Europeană al Filialei Iaşi
a Academiei Române, a
fost un regal documentar,
moderat de un mai vechi
prieten al oraşului Galaţi,
poetul Aurel Ştefanachi,
directorul Editurii Tipo-Moldova.
„Mozart şi Brahms în paginile muzicale dedicate
clarinetului”, apărută la editura „Axis Libri”, şi scrisă
cu talent de Florin Melinte şi cartea „Spectacolul liric
la Galaţi” a Laurei Sava, editată la „Tipo Moldova”
au fost două lansări de carte în prezentarea Laurei
Sava, doctor în ştiinţe muzicale, consultant artistic
al Teatrului Muzical „Nae Leonard”. Programul
muzical „Liedul universal”, oferit de solista Liana
Podlovski şi Valentina Popovciuc la pian, artiste ale
Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galaţi, a încheiat
cea de-a doua zi al festivalului într-o atmosferă
romantică, fermecătoare, din care participanţii s-au
desprins cu greu.
Dimineaţa celei de-a treia zi a fost marcată
de prezenţa academicianului Nicolae Breban,
indiscutabil unul dintre cei mai importanţi scriitori
români în viaţă, veteranul prozei realiste româneşti.
Aici, „Greul” literaturii române contemporane
şi-a lansat ultima sa carte, ”Don Juan”. Prelegerea,
care s-a constituit într-o experienţă inedită pentru
asistenţa care-i îndrăgeşte scriitura romancierului
Nicolae Breban, s-a desfăşurat în două etape. Prima,

întâlnirea cu studenţii din Universitatea „Dunărea
de Jos”, Facultatea de Litere, care a fost dominată de
sinceritatea scriitorului care nu a cruţat cu nimic pe
cei majoritari prezenţi, subliniind că tinerii au acum
un vocabular mai sărac şi o tot mai slabă capacitate
de analiză; practic, românii vorbesc o nouă „limbă
de lemn”. În cea de-a doua parte a întâlnirii,
desfăşurată la umbra teilor domneşti de la „P-uri”,
domnul academician s-a declarat un convins elev al
lui Dostoievski amintind, printre altele, că a rămas
credincios modelelor din tinereţe: „deci am rămas
credincios tinereţii mele”. Aici şi-a lansat cartea
”Trădarea criticii” de recenzarea căreia s-a ocupat
poeta Aura Cristi, redactor la „Contemporanul”,
revistă al cărei director este autorul.
Auditoriul a fost surprins de mărturiile celui
care, invitat să rămână în Suedia, patria Nobelului,
a refuzat, deşi acolo sunt prea puţini scriitori care
s-ar putea apropria de marele premiu şi ar fi avut
mult mai multe şanse de afirmare. Pledoaria pentru
verticalitate şi demnitate a conturat profilul unei
personalităţi copleşitoare ca model etic, sugerând
tinerei generaţii căi de afirmare la fel de importante
şi pe meleagurile româneşti.
Un oaspete drag
gălăţenilor,
poetul,
scriitorul,
istoricul
literar şi omul politic
din Republica Moldova,
membru de Onoare al
Academiei
Române,
Nicolae Dabija şi-a lansat
romanul cel mai popular
„Tema pentru acasă” şi
„Căderea comuniştilor”.
Se pare că domnia sa se
simte bine, nu numai
între iubitorii de literatură
de la noi, ci între gălăţeni în general, din moment ce,
în Cartea de onoare a Bibliotecii, a consemnat: „Aici
se întâlnesc surori şi fraţi,/ Când albastru ni-i cerul
şi verde ni-i ramul,/ Cartea românească la Galaţi/ ne
face mai frumos Neamul”. Dumnealui şi-a adus şi un
„frate” de peste Prut, Vasile Şoimaru, care a lansat
albumul de fotografii „Românii din jurul României”
apărut la Chişinău. Prezentarea lucrărilor fost
susţinută de Constantin Rusanovschi, preşedintele
Asociaţiei „Pro Basarabia şi Bucovina de Nord”,
Filiala Oneşti, Bacău şi de tinerii membri ai Ligii
Studenţilor Basarabeni din Galaţi.
Volumul de proză scurtă „O floare pentru
Ametista” al scriitorului şi jurnalistului Ilie
Tănasache, fost reporter, şef de secţie la Cultură,
redactor-şef adjunct la „Viaţa nouă” în anii ´60, apoi
secretar literar la Teatrul Dramatic Galaţi, publicistcomentator în presa bucureşteană, a adunat la
această lansare jurnaliştii de excepţie ai cotidianului
local „Viaţa liberă”, colegi ai creatorului. Ziaristul
Dan Plăeşu a ţinut să sublinieze în prezentarea
făcută că: „Ilie Tănăsache a însemnat şi înseamnă
foarte mult pentru Galaţi”, iar scriitorul şi profesorul
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Theodor Parapiru, a invitat publicul prezent să
descopere cel de-al 27-lea volum al autorului.
Muzica de promenadă a fanfarei „Valurile
Dunării” şi prestaţia tinerilor de la Şcoala Postliceală
„Carol Davila” au ambientat atmosfera cu un
program de divertisment de calitate spre bucuria
„târgoveţilor” şi a celor ieşiţi la promenadă.
Ziua cea mai plină a festivalului s-a încheiat cu o
întâlnire extrem de interesantă a publicului gălăţean
cu generalul - doctor Emil Străinu, cercetător
militar, specializat în radare, arme geofizice,
climatologice şi fenomene OZN. Mult aşteptata
vizită a specialistului, în faţa căruia fenomenele
paranormale nu mai sunt o enigmă, a făcut ca mulţi
gălăţeni să găsească răspuns la o serie de întrebări
din interiorul unei ştiinţe unde nu pot pătrunde
decât cei ce au chemare.
Dimineața de sâmbătă, 4 iunie 2011, a fost
deschisă de ansamblul „Ciobănaşul” cu un program
artistic realizat sub conducerea profesorului Traian
Ilisan şi un recital al solistelor Aurora Cristofor şi
Mădălina Mihai. În paralel, la Sediul Bibliotecii
Judeţene, în Sala „Mihai Eminescu”, elevii de la
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” alături de alte
şcoli gimnaziale au desluşit o altă formă de evaluare
a lecturii şi anume blogul literar.
Editura Princeps Edit din Iaşi a adus la Galaţi, sub
mireasma teilor domneşti, pe academicianul român
Mihai Cimpoi, reputat critic, eminescolog, istoric,
redactor literar şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor
din Moldova, pe Valeriu Matei, scriitor şi politician
român, născut în Basarabia, şi pe Daniel Corbu,
poet şi critic literar, fondator al Casei de Editură
“Panteon”, bun prieten al lui Grigore Vieru. Alături
le-a stat un bun prieten, scriitorul şi profesorul
Viorel Dinescu, care şi-a lansat două din volumele
de poezii „Arhipelag stelar” şi „Dialoguri socratice”.
În întâmpinarea lucrărilor „Stroe şi Vasilache”,
de Eugen Stroe şi „Psalmi” a vorbit Adi Cristi,
directorul Editurii „24:ore” din Iaşi, apoi scriitorul
Adrian Georgescu a fost prezentat publicului
gălăţean prin intermediul volumelor „Moartea
spionului”, „Ţărmul” şi „Sosirea spre Dumnezeu”
comentate de Theodor Parapiru.
Petru Lificiu, fost ministru al Apelor și Protecţiei
Mediului, actualmente președintele Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
şi-a lansat o lucrare extrem de interesantă şi anume
„Patrimoniul natural naţional”, beneficiind de o
recenzare realizată de profesorul Theodor Parapiru
care a scos în evidenţă necesitatea publicării unei
asemenea lucrări, nu numai pentru valoarea
informaţiilor, ci şi pentru semnalarea unor
eventuale obiective turistice pe care cititorul lear putea descoperi, pentru că multe dintre ele nu
figurează în ghidul turistic al României.
Editura Eikon şi invitaţii săi l-au avut ca
moderator pe profesorul Valentin Ajder, director
al mai sus menţionatei edituri şi coorganizator
al festivalului. Acesta a prezentat lucrările „De la
Eliade la Culianu” de Dorin David, „Voci în vacarm.
74

Un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca”,
de Vasile Gogea; „Pagini de istorie trăită - De la
Diktatul de la Viena la Războiul de Răsărit şi Suflet
ardelean. Publicistică din perioada 1936 – 1944”, de
Constantin Hagea; „Incursiuni de meloman. De la
Sarah Brightman la Enya şi Vangelis”, de Sergiu Alex;
„Nae Ionescu – un cavaler prestant al spiritului”,
de Vasile Băncilă; „Reflecţii religioase asupra
cunoaşterii”, de Petre Ţuţea; „Cuţitul de vânătoare”,
de Mihai Pascaru; iar la apariţii recente semnalat:
„Simbolul, icoana, faţa” un eseu de Vianu Mureşan.
Invitaţii binecunoscutei edituri din Cluj-Napoca
au fost oamenii de cultură: Marius Vasileanu,
Vasile Gogea, Dorin David, Theodor Parapiru,
Vianu Mureşan, Sergiu Tofan, Ivan Ivlampie, Ion
Cordoneanu.
Editura Limes şi-a prezentat noutăţile editoriale:
„Linişte redusă la tăcere”, de Mircea Petean; „Manual
de înţelepciune pentru oamenii de rând”, de JosephMaria Bochenski; „Omul pomul şi fântâna”, de Ion
Zubaşcu; „Praful de pe tobă”, de Petre Bokor; „Bine
te-am rătăcit, Incognito!”, de Bogdan Munteanu.
Moderatorul acţiunii a fost Mircea Petean.
După amiaza celei de-a patra zile a fost
rezervată scriitorilor şi poeţilor gălăţeni prin
lansările publicaţiilor: „Înţeleptul din fruct”, de
Greta Murariu Şuteu, având ca invitat pe Năstase
Marin, „De-ar şti omul ce-ar păţi...”, un roman al
Tudosiei Lazăr; „Homoludens”, versuri scrise de
Laura Ana Popa, având ca invitate pe Speranţa
Miron şi Cezarina Adamescu. Moderator al acţiunii
a fost poeta Olimpia Sava care şi-a lansat şi propriul
volum de versuri pentru copii, „Pisicuţe răsfăţate”,
ediţia a doua revăzută şi modificată.
Cu adresabilitate culturală variată a fost seara
penultimei zilei încercând să împace mai multe
categorii de vârstă. Programul festivalului a continuat
cu „Scufiţa Roşie” – spectacol realizat de Teatrul de
Păpuşi „Gulliver”, muzică de promenadă cu Fanfara
„Valurile Dunării”, moment folcloric cu Ansamblul
„Doina Covurluiului” a Centrului Cultural „Dunărea
de Jos” şi programul artistic „Tinereţe” realizat de
Ansamblul „Estrada Copiilor” de la Casa de Cultură
a Sindicatelor cu participarea formaţiilor: Piticot,
Angelli, Black Dance, Ritmic, Electrik, Kristal.
Ultima zi a festivalului s-a deschis în ritmuri greceşti.
Ansamblul de dansuri „Olympos” al Comunităţii
Elene din Galaţi a oferit un program cultural
tradiţional, încântând spectatorii prin culoare şi ritm.
Editura Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” s-a
prezentat cu o parte a producţiei Editurii „Axis Libri”,
lucrări publicate în anul 2011, în domeniul literaturii
şi biblioteconomiei. Prezentarea lucrărilor a fost făcută
de directorul acestei instituţii, profesorul Zanfir Ilie.
Revistele Bibliotecii Judeţene au fost semnalate şi
recenzate de Mia Băraru care a făcut şi un istoric
al acestora, apreciind meritul conducerii actuale
a instituţiei, fără de care nu ar fi fost posibilă
publicarea lor.
Camelia Toporaş, coordonatoarea volumului
„Oameni în memoria Galaţiului”, a prezentat ,
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împreună cu o serie de personalităţi ce au contribuit
la documentarea în vederea realizării lucrării,
valoroasa apariţie care aduce la lumină profilul unor
oameni de seamă care au lăsat amprente în istoria şi
cultura oraşului nostru.
O serie de lucrări ca: „În ghearele râsului” şi
„Rezervaţie gri” de Vasile Ghica precum şi romanul
„€-Anonimii” al scriitorului Apostol Gurău, apărută
la Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, carte premiată în
2011 de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala
Dobrogea, au fost prezentate de moderatorul Salonului
literar „Axis Libri”, Theodor Parapiru. Moderator al
acestei acţiuni a fost directoarea adjunctă a acestei
instituţii, profesoara Letiţia Buruiană.
Emil Vasilescu, fost director al renumitei reviste
de profil biblioteconomic „Biblioteca” a salutat prin
cuvinte de aleasă apreciere iniţiativa Bibliotecii de
a organiza un asemenea festival şi a informat pe cei
interesaţi despre cea mai recentă lucrare scoasă în
coautorat cu Gheorghe Buluţă şi Victor Petrescu,
foşti bibliotecari, preocupaţi de
istoria bibliologiei româneşti,
„Dicţionarul
bibliologilor
români”. Monografia prezintă
personalităţile
care
de-a
lungul timpului fie au pus
bazele bibliologiei româneşti,
fie au contribuit sau trudit la
dezvoltarea acesteia ca ştiinţă,
sau au slujit în instituţiile cu acest
profil, remarcându-se prin fapte
notabile. Meritoriu este faptul că
ea merge cu biobibliografiile celor
prezentaţi, până în zilele noastre,
realizare care-i conferă calitatea de importantă sursă
documentară. Aşezarea personalităţilor se face
alfabetic şi conţine un index ordonat asemanător,
care optimizează selecţia informaţiei.
Au urmat lecturile publice ale membrilor
Cenaclului literar Clubul critic „Oblio”. Pe rând au
recitat: Andra Pelineagră, Mihaela Galu, Andrei
Velea, Octavian Miclescu, Leonard Matei, Marius
Grama, Valeriu Valegvi, Constantin Dimofte, a.g.
secară ş.a.
Mult aşteptata premiere a concursului de creaţie
„Scriitori de ieri, de azi şi de mâine” coordonată
de profesoara Letiţia Buruiană, director adjunct la
Biblioteca „V.A. Urechia”, a nominalizat nu mai puţin
de 16 elevi câştigători, tinere talente, speranţele unui
viitor frumos pentru cultura gălăţeană. Printre aceştia
se cuvine să menţionăm pe primii trei: Bocăneală
Constina-Alina - Marele premiu; Stan Georgiana Premiul pentru stil; Dragomir Radu-Ioan - Premiul
pentru eseu. Încheierea campaniei „Să ne întoarcem
la lectură. Citeşte şi tu!” a fost prezentată de Maricica
Târâlă-Sava, şefa secţiei Împrumut pentru copii a
Bibliotecii „V.A. Urechia”.
Asociaţia „Tinerii şi Viitorul” din Galaţi, condusă
de preşedinta Ştefania Cojocaru, a convins printr-o
paradă de costume din materiale reciclabile şi o
licitaţie de sacoşe ecologice reunite sub titlul „Forest:

Nature at your service”.
Coorganizatorul festivalului, Valentin Ajder, a
procedat la extragerea din Tombola Festivalului,
solicitând ajutorul copiilor prezenţi în public pentru
extragerea cupoanelor câştigătoare.
Închiderea Festivalului a fost făcută de către
directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”,
profesorul Zanfir Ilie, care a adresat cuvinte
de mulţumire partenerilor, colaboratorilor şi
participanţilor, felicitări concurenţilor şi premianţilor
formulând totodată invitaţia de a participa la
următoarea întâlnire, în 2012, la cea de-a IV-a ediţie.
Pe toată durata festivalului au avut loc o serie de
expoziţii ale căror titluri vorbesc de la sine: „Fanteziile
copilăriei” - expoziţie de carte şi colecţii personale
ale copiilor cu obiecte ce ilustrează practicarea unor
hobby-uri, desfăşurată la Biblioteca „V.A. Urechia”,
sediul central, parter; „Vechi tipografii gălăţene” –
expoziţie de documente din colecţiile speciale ale
Bibliotecii „V.A. Urechia”, care a putut fi văzută la
sediul central, foaier, etajul
1; „Cartea pentru copii în
colecţiile Bibliotecii Franceze
„Eugene Ionesco”, expusă la
sediul Bibliotecii Franceze
„Eugene Ionesco”, Expoziţii
de fotografii realizate de
Fotoclubul de la Centrul
„Dunărea de Jos” şi lucrări
de artă plastică ale membrilor
Uniunii Artiştilor Plastici –
Filiala Galaţi la standurile
Târgului „Axis Libri”.
Rezultatul
oricărui
eveniment, fie el şi cultural, îl măsori în vânzările
pe care le-au avut editurile şi care s-au cifrat la
aproximativ 150.000 de euro, cu un număr estimat
de vizitatori de cca 25.000 de persoane.
Sperăm că Festivalul Naţional de Carte „Axis
Libri” a reuşit să stimuleze interesul pentru lectură,
să cultive satisfacţia dialogului viu între producătorii
şi consumatorii produselor culturale specifice,
dăruindu-le bucuria întâlnirii cu cei mai cunoscuţi
scriitori, organizând dezbateri deschise pe teme
de interes cultural, aducând în atenţia lor cele mai
recente apariţii, precum şi volumele îndrăgite.
Mulţumirile noastre sunt cu atât mai mari cu
cât aprecierile ne fac să credem că am reuşit ceea ce
ne-am propus. Iată, de pildă, cum aprecia festivalul
Sorin Burlacu, directorul Bibliotecii Judeţene
„V. Voiculescu” Buzău: „Este prima dată când o
manifestare a unei biblioteci judeţene mă uimeşte
prin numărul mare de participanţi, la care se adaugă
editori, autorităţi locale şi nu în ultimul rând, se
desfăşoară în aer liber. Felicitări! Sunteţi de două ori
campioni naţionali...”, iar Emilian Marcu, poet ieşean,
spunea: „...Un târg de carte ca acesta - „Axis Libri”
- organizat de dăruiţii pentru carte de la Biblioteca
„V.A. Urechia” este puntea dintre scriitori şi cititori,
acea punte pe care cu sfială călcăm spre înveşnicire”.
Redacţia Axis Libri
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Retrospectiva unei aniversări
Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi la 55 de ani
Evoluţia în timp a
Galaţiului dovedeşte că a
fost şi este un oraş cu vocaţie
muzicală. Aici au văzut
lumina zilei compozitorul
Dimitrie Cuclin, tenorul
Nae Leonard, muzicienii
Valentin şi Ştefan Gheorghiu,
Eugen şi Carmina Sârbu,
Bujor şi Dan Prelipceanu,
Gheorghe şi Constantin
Stanciu ș.a.
Înfiinţarea
Teatrului
Laura Sava
Muzical, în anul 1956, a fost
rezolvarea necesităţii de a potoli setea de cultură
muzicală a cetăţenilor din acest colţ al ţării, în acest
spirit repertoriul instituţiei, de-a lungul timpului,
acoperind toate genurile spectacolului muzical, de
la operă, operetă, concert simfonic până la revistă şi
spectacol de divertisment. Capodoperele genurilor
lirice universale şi-au găsit materializarea pe scena
muzicalului gălăţean, în montări reprezentative
pentru arta spectacolului atât în ceea ce priveşte
concepţia, cât şi din punct de vedere interpretativ.
În perioada 5 mai-5 iunie, a avut loc cea de a
VIII-a ediţie a Festivalului Muzical Internaţional
„Leonard”, dedicată aniversării a 55 de ani de la
înfiinţarea teatrului şi 125 de ani de la naşterea lui
Leonard. Cu această ocazie, au
avut loc manifestări diverse:
o expoziţie foto, sugestiv
intitulată Leonard în 125
de imagini, ce a readus în
conştiinţa gălăţenilor figura
marelui tenor şi a altor artişti
contemporani lui, o Gală a
artiştilor teatrului, ce s-a
constituit într-o întâlnire de
suflet între foştii solişti, azi
pensionari, şi generaţia tânără
a instituţiei, spectacole de operă cu Traviata
şi Nabucco de G. Verdi, spectacole de operetă,
Sânge vienez de J. Strauss, şi Văduva veselă de
Fr. Lehar, concerte simfonice în care s-a cântat şi
muzică românească contemporană, seri camerale
cu Orchestra de Cameră Philarmonia condusă de
Nicolae Iliescu şi cvartetul Voces, seri de jazz, dar
şi de muzică tradiţională grecească, ucrainiană şi
indiană, premiera unui spectacol de divertisment,
Paradise Revue și acordarea unor distincţii celor
care au slujit cu credinţă scena muzicală gălăţeană.
La aceste manifestări au participat invitaţi din
ţară şi străinătate, astfel că realizările culturale ale
Galaţiului au fost promovate atât în plan naţional,
cât şi internaţional. Ca de fiecare dată, colectivul
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Teatrului Muzical a dovedit că este capabil de
performanţe artistice deosebite, oferind publicului
reprezentaţii de excepţie.
În această ediţie a Festivalului au avut loc două
lansări de carte, cu lucrări ce îmbogăţesc zestrea
muzicologiei româneşti: «Mozart şi Brahms în
paginile muzicale dedicate clarinetului» de Florin
Melinte şi «Spectacolul liric la Galaţi» de Laura Sava.
Despre prima lucrare, dr. Cristina Sârbu scria în
prefaţa cărţii: „Apreciem în mod deosebit în Mozart
şi Brahms în paginile muzicale dedicate clarinetului.
Corespondenţe spirituale, originalitatea subiectului
abordat, anvergura materialului bibliografic utilizat,
seriozitatea analizei în care punctul de vedere al
clarinetistului Florin Melinte însoţeşte şi completează
benefic viziunea teoreticianului Florin Melinte,
punerea în pagină, discursul fluent şi concluziile ce
sintetizează eficient cercetarea cuprinsă în conţinutul
lucrării. Considerăm acest volum ca o completare de
mare substanţă la tot ceea ce muzicologia românească
a produs, până acum, legat de numele celor doi mari
compozitori.”
„Spectacolul liric la Galaţi”de Laura Sava,
se doreşte a fi un studiu monografic dedicat celei
de a 55-a aniversări a instituţiei gălăţene, asupra
realizărilor în domeniul genurilor lirice operăoperetă ale Teatrului Muzical din Galaţi, prin prisma
evoluţiei istorice a capodoperelor aparţinând celor
două genuri.
Toate evenimentele înscrise
în programul Festivalului au
stat sub semnul calităţii și
s-au datorat efortului constant
al colectivelor artistice ale
teatrului. Evidenţiem în mod
special ultima seară, când s-a
jucat spectacolul Nabucco
de G. Verdi, ce va rămâne
cu siguranţă în amintirea
spectatorilor. Avându-i în
distribuţie pe cântăreţii italieni baritonul Alfio
Grasso (Nabucco) şi soprana Stefania Spaggiari
(Abigaille), pe extraordinarul bas Pompei
Hărășteanu (Zaccaria), pe mezzosoprana Lucia
Cicoară Drăgan şi tenorul Viorel Săplacan, sub
conducerea muzicală a dirijorului Gheorghe
Stanciu, reprezentaţia se înscrie printre realizările
de excepţie ale teatrului. Prezența publicului care a
umplut până la refuz sala de spectacole, dovedeşte
că gălăţenii au nevoie de cultură, de spectacole la cel
mai înalt nivel artistic.
Festivalul s-a încheiat cu binecuvântarea Înalt
Prea Sfinției Sale Arhiepiscop al „Dunării de Jos”
dr. Casian Crăciun, prezent la acest eveniment ca
de altfel, la toate realizările Teatrului Muzical.
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„DESCRIPTIO MOLDAVIAE”
La 295 de ani de la apariţie (II)

Istoricii încă nu au
căzut de acord cu locul
naşterii lui Dimitrie: Galaţi
sau Iaşi, dar cu siguranţă
familia Cantemir avea
reşedinţa
privată
la
conacul din satul Ceucani,
pe râul Tutova, în ţinutul
Fălciului.
Dimitrie Cantemir s-a
născut la 26 octombrie
1673, când se sărbătorea
Radu Moțoc
Sf.
Dimitrie,
după
calendarul ortodox, de unde şi numele de botez
pe care părinţii i l-au dat, conform unei tradiţii
statornicite de veacuri la români.
Deşi analfabet, Constantin Cantemir a oferit
fiilor săi o educaţie aleasă. Însuşi Dimitrie va scrie
în opera sa Metafizica faptul că bătrânul Constantin,
tatăl, intra de trei-patru ori pe zi în sala de studii
pentru a urmări progresele făcute de fiu. Din
fragedă tinereţe Dimitrie studiază cu „dascăli de
casă” elemente de religie creştin–ortodoxă, limbile
şi literaturile slavă, greacă şi latină. Domnitorul
a încredinţat educaţia fiilor săi unui preaînvăţat
ieromonah, Ieremia Cacavela Cretanu.
La numai 13 ani, Dimitrie Cantemir asistă la
invazia regelui polonez în Moldova, în anul 1686, pe
care o va descrie: „ Leşii au prădat şi sfintele odoare,
luând cu sine (Sobieski) şi moaştele Sfântului Ioan
cel Nou de Suceava, împreună cu pietre scumpe…Au
încercat să dobândească şi tezaurul de la Trei Ierarhi,
cu moaştele Sfintei Paraschiva”(1).
Peste timp, mult s-a căit Constantin Cantemir
pentru decizia luată, blestemând pe cei care l-au
îndemnat să ucidă fraţii Miron şi Velicico Costin.
Însuşi Dimitrie consideră pe Miron Costin, „cel
mai conştiincios istoric al moldovenilor”(2).
Sosit la Istambul pentru prima dată în 1690,
pentru a-l înlocui pe Antioh, Dimitrie şi-a dedicat
timpul învăţării limbilor orientale: turca, araba
şi persana. Paralel cu acestea, studiază literatura
antică, gramatica greacă şi latină, muzica, filosofia,
religia musulmană şi aprofundează cunoştinţele de
teologie ortodoxă, cu profesori celebri, de formaţie
culturală europeană şi bizantină. În această perioadă
de formare, Dimitrie a stabilit relaţii cu ierarhii
bisericii ortodoxe din Răsărit printre care patriarhii
Ierusalimului şi Constantinopolului, cu care a
întreţinut o corespondenţă neîntreruptă. Ostatic la

turci, Dimitrie se face cunoscut în sferele înalte ale
curţii printre aristocraţii din capitală, între care este
şi marele dragoman şi reprezentant al Imperiului
Otoman la curtea vieneză, Alexandru Mavrocordat,
cu a cărei fiică, Elena, are o primă tentativă nereuşită
de logodnă(3).
Profitând de faptul că sultanul Ahmed al IIlea pierdea teren în faţa austriecilor, timp în care
demnitarii otomani vindeau clădirile pentru a se
refugia în Asia, Dimitrie Cantemir cumpără în
perioada 1693-1695 un elegant palat cu grădini şi
apeducte pe partea europeana a Bosforului.
Sprijinit de Cerchez Mehmed-Paşa şi de
susţinerea financiară a boierilor Ruseteşti şi cei
pribegi care îl considerau bine educat, Dimitrie a
fost desemnat (1695) ca domn al Moldovei.
Dar intenţiile lui Dimitrie Cantemir se pare că
vizau scaunul Ţării Româneşti, motiv pentru care
cedează tronul fratelui său Antioh, el devenind
capuchehaie la Poartă(4).
Căutările cărturăreşti ale lui Dimitrie sunt sprijinite
de învăţatul grec Ieremia Cacavela ce îi propune să
elaboreze o lucrare de filozofie „Divanul sau Gâlceava
înţeleptului cu lumea sau Giudeţul trupului cu sufletul”,
prima sa lucrare pe care o publică la Iaşi, în 1698,
cu ajutorul fratelui său Antioh, care pune în funcţie
vechea tiparniţă ieşeană(5).
Prima căsătorie a lui Dimitrie Cantemir a fost
celebrată la Iaşi, în anul 1699 cu fiica lui Şerban
Cantacuzino, Casandra, care îi va dărui primul copil,
Maria. Întreaga familie se va muta la Constantinopol
unde Dimitrie se dedică studiilor şi scrierii unor
lucrări de filozofie intitulate: Imaginea ştiinţei sacre,
care nu se poate zugrăvi şi a doua, Prescurtare a
sistemului logicei generale. Fiind lipsit de susţinere
financiară, Dimitrie este nevoit să ţină lecţii unor fii
de dregători otomani pe care îi instruia în domeniul
muzicii utilizând o metodă originală de transcriere
pe note a muzicii orientale. Schimbarea sultanului
şi venirea lui Ahmed al III-lea a fost un bun prilej
de a dedica un tratat de muzică turcească acestuia.
Constantin Brâncoveanu, conştient de susţinerea
pe care o aveau fraţii Cantemir în sferele înalte ale
curţii Imperiale Otomane, face un compromis şi
plăteşte câte zece pungi pe an drept recompensă
pentru moşiile confiscate în Ţara Românească, ce-i
reveneau Casandrei, drept zestre de la tatăl ei Şerban
Cantacuzino. Prin aceasta şi Dimitrie se angaja să
renunţe definitiv la tronul Ţării Românesti. Aceste
relaţii între cantemireşti şi brâncoveni sunt redate
77
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de Dimitrie în lucrările: Istoria ieroglifică, Scurtă
povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu
şi a Cantacuzinilor.
După Maria (1700-1757) născută la Iaşi,
Casandra avea să-i mai dăruiască încă cinci copii
lui Dimitrie: Smaranda (1701-1720), Matei (17031771), Constantin (1705-1747), Şerban (1706-1780),
Antioh (1708-1744).
Locuinţa lui Dimitrie Cantemir devine unul
din centrele vieţii culturale, muzicale şi ştiinţifice
ale capitalei otomane, fiind vizitată de diplomaţi şi
reprezentanţi ai elitei politice şi intelectuale otomane.
Devenise cunoscut prin melodiile cu tentă
orientală pe care le compunea şi le cânta
la tamburină. În această perioadă,
Dimitrie adună cu sacrificii
financiare o bogată colecţie de
stampe, manuscrise referitoare
la obiceiurile turceşti, şi copii
după portretele sultanilor,
executate de Leuni Celebi,
pictorul oficial al Curţii
Otomane, pe care le vom
găsi în ediţiile germană şi
engleză a Istoriei Imperiului
Otoman(6).
Dimitrie Cantemir,
domn al Moldovei
După pacea de la
Karlowitz (1699) Imperiul
Otoman pierde din teritorii în
favoarea Austriei şi Rusiei, fiind
într-un declin economic şi militar
pe fondul unei corupţii accentuate.
Dimitrie Cantemir acumulase
o experienţă politică, trăind în
mijlocul intrigilor de la palat și era
conştient de necesitatea susţinerii înalţilor
demnitari ai imperiului pentru a deveni domn în
Moldova. Propunerea de a fi candidat la tronul
Moldovei a făcut-o hanul tătarilor, Devlet Ghirai,
care aflase despre descendenţa tătărească a familiei
cantemireştilor, susţinută de Dimitrie. Astfel la
25 noiembrie 1710 în plin „Bairam” este făcută
numirea în cadrul unui Divan special, convocat prin
îmbrăcarea în caftan şi înmânarea firmanului(7).
Dimitrie Cantemir a beneficiat şi de încrederea
otomanilor în tatăl său Constantin, care le-a fost
credincios până la moarte. Numirea domnului s-a
făcut la numai cinci zile de la declanşarea războiului
între Turcia şi Rusia. În drum spre Iaşi, Dimitrie,
ajuns la Galaţi, se întâlneşte cu Nicolae Mavrocordat,
proaspăt mazilit, lucru ieşit din comun pentru acele
vremuri. Preocupările intelectuale trec pe al doilea
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plan în condiţiile în care ţara era jefuită de poloni,
austrieci şi tătari. Prin respectarea înţelegerii avute
în anul 1705 cu C. Brâncoveanu, raporturile între
cei doi domni erau destul de cordiale, dacă ţinem
cont de faptul că Brâncoveanu avea să-l împrumute
pe Dimitrie Cantemir cu suma de 10.000 galbeni în
data de 3 iunie 1711 (8).
După victoriile asupra suedezilor la Poltava, Rusia
devenea, prin ambiţiile expansioniste ale ţarului Petru
I, (9) o perspectivă tentantă pentru Dimitrie Cantemir
care propune un tratat în 17 puncte pe care îl prezintă
ţarului în data de 2 aprilie 1711, declarându-și
„supuşenia” faţă de Imperiul de la Răsărit.
Tratatul scris în limba latină şi rusă a
fost publicat integral, pentru prima
dată de către Maria Holban şi L.
Demeny în anul 1970, originalul
fiind la o bibliotecă publică
din Sankt-Petersburg. Acest
tratat era al treilea încheiat
cu Rusia, primul fiind cel
semnat de Ştefan cel Mare
cu Ivan al III-lea la 1482,
al doilea al lui Gheorghe
Ştefan cu ţarul Alexei
Mihailovici la 1656, când
Moldova nu avea graniţă
comună cu Rusia (10).
Temându-se
de
opoziţie, D. Cantemir
se
adresează
printr-o
proclamaţie mitropolitului,
boierilor de curte şi celor
din
provincie,
oştenilor,
căpitanilor şi întregului popor
prin care motivează această
„trecere de partea ruşilor”, cauza
fiind nerespectarea tratatelor încheiate
cu Poarta, semnate pentru prima dată de
Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare. Sunt semnalate,
printre altele, dărâmarea cetăţilor din Moldova din
perioada lui Alexandru Lăpuşneanu, pierderea Tighinei,
Cetății Albe, Ismailului, dar şi turcirea forţată a unor
boieri moldoveni, precum doamna Elisabeta Movilă şi
fiul ei Alexandru, şi chiar „silnicie pe care am cunoscut-o
chiar asupra noastră”(11).
După un preambul de motivare, tratatul prevede
la primul articol faptul că ţarul Rusiei ia „sub
apărarea lui pe domn şi întreg poporul ţării”. În
continuare se prevede ca domnul Ţării Moldovei să
depună în taină (?) jurământ ţarului, prin iscălire şi
aplicarea peceţii cu sigiliul domnesc în condiţii de
confidenţialitate (?) până la intrarea trupelor ruseşti
în Moldova. Ţarul se angajează a nu avea dreptul să
numească domn în Moldova, cu putere deplină în
judecăţi şi nimic nu se va face fără hrisov domnesc,
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după vechile obiceiuri moldoveneşti. Referitor la
recuperarea teritoriilor pierdute, convenţia prevede
ca Moldova să intre în vechile hotare cuprinse între
Nistru şi munţii Carpaţi cu Cameniţa, Bender şi
ţinutul Bugeacului, cu Chilia şi Cetatea Albă. În cazul
în care Moldova va rămâne sub stăpânire otomană,
tratatul prevedea ca Dimitrie Cantemir să aibă
adăpost în Rusia, unde va primi venituri care să-l
despăgubească de pierderile de la Constantinopol.
Tratatul semnat la Luţk este un model de prudenţă
şi abilitate diplomatică (12).
Dimitrie Cantemir se obliga să ridice sub arme
10.000 de oameni şi să pregătească alimente şi furaje
pentru armata rusă. Armata rusă, estimată la numai
30.000 de oameni, în frunte cu feldmareşalul Boris
Şeremetiev, a trecut Nistrul pe la Soroca în luna mai
1711. Dimitrie Cantemir, fiind acum sub protecţia
unităţilor ruseşti, convoacă un Divan boieresc la
Iaşi ca să le aducă la cunoştinţă tratatul semnat cu
muscalii spre surprinderea lor. Conform unui obicei
care va deveni tradiţional, ruşii când ocupă o ţară
fac o declaraţie de liniştire a populaţiei (a se vedea
şi anul 1877 din care rezultă intenţia de eliberare de
sub jugul turcesc). Pentru că moldovenii nu aveau
o armată bine închegată, ruşii au alocat o sumă
importantă de bani pentru recrutarea moldovenilor
voluntari. Dimitrie Cantemir face eforturi disperate
să adune armata promisă prin ameninţări precum
cei care nu se vor angaja în armată vor fi judecaţi,
iar boierilor li se vor confisca moşiile.(13).
Întâlnirea dintre Dimitrie Cantemir şi Petru
I, care a avut loc la 24 iunie 1711 la Iaşi, în care
primul sărută mâna împăratului, se va încheia şi cu
vizitarea unor biserici ortodoxe precum Trei Ierarhi,
unde cei doi se închină la moaştele preacuvioasei
Paraschiva şi mănăstirea Golia. Impresiile ţarului
referitoare la Dimitrie Cantemir sunt consemnate
de acesta: „Acest domn este un om foarte deştept şi
în stare să povăţuiască…, o persoană foarte isteaţă,
inteligentă şi abilă”(14).
Moldovenii nu reuşesc să adune mai mult de
7.000 de orăşeni, meşteşugari, ţărani şi slugi evadate
de pe proprietăţile boiereşti. Scrisoarea adresată de
C. Brâncoveanu ţarului cu propunerea turcilor de
a încheia o pace este respinsă de consiliul militar.
Speranţa ruşilor de a mobiliza 18.000 de sârbi de
sub coroana Habsburgică s-a dovedit un vis frumos.
Lipsa unui număr suficient de trupe, a muniţiilor
şi mai ales subestimarea forţelor turceşti fapt care,
din nefericire, se va repeta şi în anul 1877, a dus
la un dezastru considerat penibil. Armata rusomoldovenească cuprindea 38.246 de oameni, în
timp ce oastea turcă îngloba 119.600 de militari fără
a mai adăuga pe tătari (15).
Pacea încheiată la Prut, în 12 iulie 1711, prevede
dreptul ţarului să se întoarcă în ţară cu toată armata

şi artileria, în schimb va ceda turcilor cetatea Azov
şi nu se va mai amesteca în problemele Poloniei.
Tratatul protejează şi pe regele Suediei, Carol al XIIlea, care va putea trece prin „ţările ruseşti”, venind
de la Bender, unde se refugiase, ca să se întoarcă
în ţara sa. Acest tratat, sugerează istoricul P.P.
Panaitescu, a fost influenţat de mituirea vizirului de
către ruşi pentru obţinerea unor asemenea condiţii
avantajoase, printre care libertatea ţarului Petru I,
care era practic încercuit şi fără scăpare. Dimitrie
Cantemir a scăpat odată cu armata rusă printre
trupele turceşti, ascuns într-o caleaşcă a împărătesei
Ecaterina (16).
Această înfrângere ruşinoasă a dus la devastarea
oraşelor din Moldova, iar mii de oameni au fost luaţi
în robie şi vânduţi la pieţele de sclavi din Istambul.
Alte mii de locuitori ai Moldovei au fost nevoiţi
să caute adăpost în ţările vecine. Această situaţie
va fi considerată una din cele mai dezastruoase
evenimente din istoria Moldovei.
Ion Neculce explică acest dezastru militar,
referindu-se în mod special la Dimitrie Cantemir,
prin slaba pregătire a armatei moldoveneşti, care a
fost improvizată în ultimul moment, fapt care pune
sub semnul întrebării capacitatea de conducător
militar a principelui moldovean. Acest fapt,
coroborat cu numărul insuficient al armatei ruse, a
făcut posibilă ruşinoasa înfrângere, cu evidentele ei
repercusiuni sociale şi materiale.
Note:

1. Dinastia Cantemireştilor Secolele XVII-XVIII,
Coordonator şi redactor ştiinţific, acad. Andrei Eşanu. Andrei
Eşanu, Valentina Eşanu, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi activitatea
politică, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 2008, pag. 163
2. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Academiei,
Buc., 1973, pag. 373
3. Dinastia Cantemireştilor Secolele XVII-XVIII,
Coordonator şi redactor ştiinţific, acad. Andrei Eşanu. Andrei
Eşanu, Valentina Eşanu, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi activitatea
politică, Ed. Ştiinţa,Chişinău, 2008, pag. 168
4. Ibidem, pag. 178
5. Ibidem, pag. 180
6. Ibidem, pag. 189
7. Ibidem, pag. 196
8. Ibidem, pag. 201
9. Testamentul ce se atribuie lui Petru I prevede dorinţa
lăsată urmaşilor de a ocupa Constantinopolul, Persia şi India,
care pune la îndoială bunele intenţii de eliberare a popoarelor
ortodoxe de sub jugul otoman. Faptele ulterioare dovedesc din
plin această dorinţă de acaparare a mai multor popoare.
10. P.P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir, viaţă şi operă, Ed.
Academiei, Buc. 1958, pag. 102.
11. Ibidem, pag. 108
12. Dinastia Cantemireştilor Secolele XVII-XVIII,
Coordonator şi redactor ştiinţific, acad. Andrei Eşanu, Andrei
Eşanu, Valentina Eşanu, Dimitrie Cantemir, Viaţa şi activitatea
politică, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 2008, pag. 206
13. Ibidem, pag. 210
14. Ibidem, pag. 216
15. P.P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir, Viaţa şi opera, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1958, pag. 115
16. Ibidem, pag. 116.
(Va urma)
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Jebeleanu - 100
Anul acesta ar fi bătut
veacul. Îi mai rămăsese de
străbătut doar un deceniu.
N-a fost să fie. Destinul
are şi el contabilitatea sa
implacabilă…
Eugen Jebeleanu a
deschis ochii, asupra
lumii, în aprilie 1911.
La
Câmpina.
(Loc
binecuvântat, de care
şi-au
legat
numele
Ilie Tănăsache
ilustre personalităţi ale
spiritualităţii româneşti
- Nicolae Grigorescu, Haşdeu, Bolintineanu,
Heliade Rădulescu, Coşbuc, Geo Bogza…) A intrat
în vâltoarea începutului de veac XX cu doar trei
ani înaintea pustiitorului uragan - primul război
mondial. Pentru care strategii morţii pregătiseră
din vreme tranşeele, armele care să trimită în neant
cât mai multe vieţi. ( Şi moartea “se planifică”, nu-i
aşa?!) I-a fost dat poetului, contemporanilor săi să
traverseze, în cuprinsul aceluiaşi secol, şi drama de
proporţii planetare, generată de a doua conflagraţie
mondială. Prea puţine clipe de pace. Prea dramatice
încercările, pentru întreaga umanitate, care să nu
sape crevase adânci într-o mare conştiinţă afirmată
de-a lungul întregii sale vieţi. Eugen Jebeleanu, unul
dintre cei mai înzestraţi poeţi ai timpului său, a fost
şi a rămas un răzvrătit, un pacifist neînduplecat.
„Tinereţea însângerată” a celor în mijlocul cărora
trăia, dă o forţă răspicată, patetică versurilor sale.
În faţa mormintelor prietenilor, cu existenţele atât
de dur şi nedrept retezate, vocea poetului devine
strigăt acuzator, de o sinceritate răscolitoare,
dureroasă: „Un fluviu de lacrimi de-aş fi, n-aş mai
putea/ Să-ntorc pe nimeni din drum/ De după codrul
de scrum şi lumină/ Decât vârtejul de fum.”
Istoria, în genere, şi în egală măsură istoria
literară, cunoaşte numeroase evenimente care
schimbă, modelează atitudinile, conştiinţele. Lucru
cu atât mai de înţeles la creatorii de frumos, a căror
sensibilitate şi putere de înrâurire îşi trag seva din
realitatea timpului lor. Ei trăiesc, deopotrivă,
bucuriile şi dezamăgirile laolaltă cu semenii lor.
Experienţa lui Jebeleanu -şi nu numai!- ne duce cu
gândul la o similitudine: experienţa traversată în
perioada interbelică, la Paris, de grupul de expatriaţi
răzvrătiţi - Hemingway, Ezra Pound, F. Fitzgerald
Scott şi John Dos Passos. Nume de rezonanţă ale
literaturii universale. Autori americani, trecuţi prin
purgatoriul primului război mondial şi dezorientaţi
de noua lume pe care şi-o închipuiseră, probabil,
altfel decât li se înfăţişa. Decât şi-o imaginaseră în
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tranşee, în fiece clipă; moartea era atât de aproape.
Într-un dialog emblematic cu Hemingway, Gertrude
Stein îi spune acestuia:
”Asta sunteţi cu toţii. Toţi tinerii care aţi servit în
timpul războiului. O generaţie pierdută.”
Poate că pornind de la astfel de asemănări ar
trebui să începem călătoria fascinantă pe care
Jebeleanu ne-o propune prin opera sa. Şi când
deschidem această paranteză avem în vedere,
înainte de toate, volumele de referinţă- nu numai
în literatura română - Inimi sub săbii, Surâsul
Hiroshimei, Hannibal, Arma secretă, Elegie pentru
floarea secerată. Măiestria polifonică a acestui autor
de o originalitate recunoscută, „voce singulară” în
arta poetică românescă, cum l-a caracterizat deseori
critica literară, îşi afirmă în aceste creaţii întreaga
măsură a vocaţiei sale. Poetul ni se înfăţişează şi aici,
cu mijloace poetice de mare calibru, ca un militant
de forţă, un apărător al aspiraţiilor “generaţiei
pierdute”.
De aici şi de pretutindeni.
Eugen Jebeleanu a fost, neîndoios, un redutabil
contestatar al unei ordini sociale nedrepte. Drumul
său spre maturitate- nu doar greu, ci de-a dreptul
insuportabil, cum prea puţin se ştie!- creuzetul
social din „anii împotrivirii” în care s-a format
au pus temeliile unui crez de la care nu a abdicat
niciodată. El a crezut cu sinceritate în şansa abolirii
asupririi, a nedreptăţilor. În şansa unei vieţi mai
bune pentru cei mulţi. A fost necontenit el însuşi,
un idealist, la urma urmei, poate chiar utopic, care
nu a abdicat de la convingerea că lumea poate fi
schimbată, poate fi lecuită , de inegalităţile sociale.
Reprezintă această conduită întregul ax al conduitei
şi creaţiei sale poetice de excepţie. I-a fost dat acestei
voci de anvergură în lirica românească să traverseze
şi perioada nefastă a “realismului socialist” de
sorginte stalinistă. Etapă în care destule “opere”
au intrat rapid în uitare. Unii dintre autorii lor au
reuşit să mai salveze câte ceva. Destui însă nu au
mai avut nici puterea, nici timpul să recupereze.
Dramă de proporţie nu numai pentru literatura
noastră. În ceea ce îl priveşte pe omul şi poetul
Eugen Jebeleanu, acesta a rămas el însuşi, atât
înainte şi, deopotrivă, după pegra proletcultismului.
Înainte, dacă avem în vedere fie şi numai volumul
Inimi sub săbii, apărut în 1934. Carte remarcată de
Călinescu în a sa „Istorie…”, având “purităţi de ape
şi cer,”adieri de ermetism barbian :” Izvor să fii, şi cu
hangere,/ Când tot rămâne precum fu,/ Aceste seri
sâni de mistere/ să-i afli sau să-i tai, de nu”. Volumul
în cauză a beneficiat de Premiul Fundaţiilor Regale
( socotit în vreme cea mai înaltă recunoaştere
a meritului unei opere!). Iar dacă mai adăugăm
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la această performanţă şi faptul că preşedintele
juriului a fost nimeni altul decât Tudor Vianu,
am spus aproape totul. Aproape, deoarece până la
această recunoaştere, Eugen Jebeleanu mai primise
şi Premiul „Ion Pavelescu”. La recomandarea altui
magistru al culturii române - Eugen Lovinescu. Care
nu avea cum să nu vibreze la harul şi profunzimea
artistică a unor versuri antologice: „Revoltat sunt că
am răbdat atât/ pe ţara asta că rabdă încă./ Laţul
mi-a ajuns până la gât,/ prostia ne pune juguri şi ne
mănâncă.”
Cumva, această viguroasă creaţie este
datată…2011? Nu. Versurile evocate au fost scrise
încă în 1932! Demers poetic de mare expresivitate
care nu avea cum să treacă neobservat, comentat de
nume sonore ale timpului. Iată, de exemplu ce spune
Eugen Lovinescu (Jebeleanu a frecventat cenaclul
„Sburătorul”, patronat de
marele critic - n.n.) despre
creaţia autorului: „…versuri
cu o expresie abruptă,
colţuros lapidară, de zid
ciclopic fără mortar, stilizare
de vitraliu primitiv sau de
piatră necioplită…”
Adaugă, complementar,
o altă personalitate a criticii
literare interbelice, Pompiliu
Constantinescu: „D. Jebe
leanu nu este dintre acei
scriitori care să se-nchidă
în orgoliul începuturilor.
Aşteptăm de la inteligenţa sa
artistică şi o cufundare mai
accentuată în substratul vital
al emoţiei.”
Să ne întoarcem însă
la creaţia poetului după
epoca în care… „Silvester
Andrei salvează abatajul”,
a „Minerilor din Maramureş” sau “Lazăr de la
Rusca”. Perioadă neagră în cultura română, care
are pe conştiinţă sugrumarea atâtor destine, atâtor
talente. Cei care l-au cunoscut pe Eugen Jebeleanu
ştiu bine că acesta era greu de clintit din crezul
său. Imposibil de manipulat. Când se vor publica
integral stenogramele dezbaterilor din conducerea
Uniunii Scriitorilor se va vedea cât de tranşantă
era poziţia lui Jebeleanu împotriva ingerinţelor
diriguitorilor vremii - ai literaturii, ai culturii în
genere - Chişinevschi, Răutu, eşalonul de politruci
ai acestora… Cât de aspră şi rebelă era vocea sa în
apărarea unor drepturi ale scriitorilor, pe care chiar
reuşeşte, uneori să le protejeze, să le sporească,
mai ales în timpul cât a fost şi director al Casei
Scriitorilor. Cât despre opera sa, se poate afirma că
aceasta a fost creată mai ales în chiar timpul în care
literatura noastră era invadată de scrieri de serie,

conforme directivelor de partid dar vai!, cu speranţa
de viaţă a efemeridelor. Tocmai în această perioadă,
poetul îşi construieşte edificiul durabil al creaţiei
sale. Care îl propulsează- prin performanţă artistică,
originalitate, talent polifonic, inconfundabilă
vibraţie estetică –între autorii străluciţi ai timpului
său. După ce în perioada interbelică versurile din
„Inimi sub săbii” se bucură de binemeritat succes,
Jebeleanu dă la iveală opere care fac cinste oricărei
literaturi. Poetul dovedeşte că a receptat întocmai
îndemnul criticului care îi cerea să fie “mai cufundat
în substratul vital al emoţiei”. De-a lungul poemelor
sale trăim stări omeneşti dintre cele mai diferite: de
la revoltă la lamento, de la avertismentul de a lua
aminte la tandreţea unor clipe unice de existenţă.
„Surâsul Hiroshimei”reprezintă un argument
suprem în această ordine de idei. Înfăţişarea
coşmarului dantesc, provocat de
întâile bombardamente atomice
este realizată cu o vigoare şi
cu un patos emoţional, în
acelaşi timp, cu greu de egalat.
De-a lungul amplului poem
autorul ne plimbă nu doar
printr-un funebru purgatoriu,
ci și prin trăiri existenţiale
dintre cele mai diferite.
Receptăm ample sentimente
de revoltă şi, deopotrivă, de
speranţă. Receptăm gravitatea
avertismentului care ne obligă
să nu mai repetăm un astfel
de masacru, dar şi clipele de
frumuseţe, de tandreţe – unice,
ale celor care, până să se prăvale
peste ei potopul de foc, le-au trăit
cu omenească bucurie. Sigur că
„Surâsul…” are şi momente de
lamento, dar mai presus de toate
răzbate încrederea în raţiunea
omului. Speranţa lui ca asemenea cataclisme să nu
mai ameninţe singura planetă pe care o avem şi ai
cărei locuitori suntem. Spune cu imensă gravitate
poetul: „Pot să prefac orice munte/ Într-un nimic
răsturnat,/ o piramidă a golului/ cu creştetu-n jos,/ o
colosală cupă de beznă”…
În aceste circumstanţe, mai este de mirare că
această operă a fost tradusă în numeroase limbi
ale pământului? Din Japonia şi până-n cele două
Americi?
Lângă o asemenea capodoperă pot fi aşezate alte
două mari izbânzi artistice, de maturitate, ale celui
care s-a vrut un „orator al veacului de zgură.” Avem
în vedere volumul „Arma secretă”şi, mai cu seamă,
„Elegie pentru floarea secerată”. Carte dedicată
graficienei Florica Cordescu, soţia sa, trecută în
nefiinţă în plin apogeu al creaţiei. În „Elegie…”
Jebeleanu se cufundă şi mai adânc în „substratul
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emoţiei”. Demersul poetic este de o frumuseţe
aproape nepământeană. Rar se pot întâlni - nu
numai în arta poetică de la noi - asemenea “forme de
un lirism despuiat, auster, de o violenţă conţinută”.
Registrul dantesc rămâne undeva în urmă, în uitare.
Evocarea – când delicată, când acuzatoare la adresa
destinului nedrept - pune stăpânire absolută pe
superba poemă: „Să spun era, a fost, acum nu spun/
despre brăţara ta din cutie/ care este…/ şi să merg
înainte, să-mi văd umbra întrecându-mă/ să înaintez
împovărat de soare (unde să mă feresc de el?)…/ Sunt
o pădure de aminti/ e totul numai zvon.”
În altă poemă, Jebeleanu trece de la delicateţea şi
tandreţea evocării la sarcasmul , dezgustul şi ferma
atitudine care i-au conferit verticalitatea operei
sale durabile. Dintr-un început, el a fost prea legat
de grijile şi oamenii cetăţii. A traversat prea multe
experienţe – nedrepte şi extrem de dureroase care să nu-i fi fost de învăţătură. Este conştient că
îşi asumă riscuri, dar face acest lucru în numele
celor oropsiţi, de partea cărora a fost încă de la
începuturile sale: „Aştept toporu-n fiecare noapte,/
toporul care să-mi cresteze/ o tâmplă de unde să
izbucnească / nepăsător un trandafir”. Versuri
axiomă, cu bătaie lungă în adâncul viitorului, cu
mult peste timpul pământean al poetului aflăm şi
în „Atrizii”: „E lămurit. Mulţi am vrut să fie bine/
nu pentru noi ci pentru toţi,/ şi alţii au vrut să aibă
vieţile line/ Doar pentru ei, pe patru aurite roţi./
Totul e atât de firesc/ încât mă mir de ce mai scriu/
aceste litere pe care trebuie să le gândesc/ melodios
doar în vioara- sicriu”.
La o sută de ani de la venirea sa în lume,
ne putem întreba: a fost acest mare poet, cu loc
distinct în lirica veacului său, un om cu noroc?
Viaţa şi creaţia sa de excepţie confirmă şi una
şi alta. Când vine, în perioada interbelică, la
Bucureşti, să studieze dreptul, o duce destul de
greu. Îşi câştigă pâinea ca speaker de reclame,
colaborează sporadic la „Rampa”. Îi întâlnim mai
apoi, frecvent, numele în publicaţiile de stânga:
„Cuvântul liber”, „Azi”, „Adevărul”, „Dimineaţa”…
Se integrează în boema literară a Capitalei. Are
norocul să fie remarcat de Lovinescu, Pompiliu
Constantinescu, Vianu. Statura sa impunătoare,
chipul aspru, parcă decupat dintr-un bloc de
bazalt, versul deseori dinamitard, de o francheţe
care descumpăneşte, alteori de un lirism inspirat,
bine strunit - îl impun. Obligă la respect. (La
restaurantul Uniunii Scriitorilor avea masa lui,
fiind socotit ultimul mare boier al boemei literare,
cu rădăcini la Capşa interbelică.)
A trăit şi bucuria şi drama cu o rară demnitate.
Da, Eugen Jebeleanu a avut şi noroc. Întâi şi întâi
norocul harului său unic. Creaţia sa poetică, în tot
ce are aceasta mai durabil, se înscrie indubitabil
pe traiectoria marii poezii contemporane de
pretutindeni. Nenumăratele transpuneri ale
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acesteia, în multe graiuri ale Pământului, vorbesc
de la sine. Ca şi laurii cu care a fost încununată.
(La premiile amintite până aici să mai adăugăm şi
Premiul Herder (1973), şi Premiul Etna Taormina
(1971). În istoria literaturii noastre, Eugen
Jebeleanu rămâne unul dintre cei mai prolifici
traducători din poezia universală. El are meritul
că a transpus cu strălucire, în limba lui Eminescu,
versuri semnate de Pablo Neruda, Yannis Ritsos,
Rafael Alberti, Carl Sandburg, Petofi, Puşkin,
Jaques Prevert, William Saroyan, Nazim Hikmet,
Hans Adler, Aragon, Asturias. Etc. Cu mulţi dintre
cei tălmăciţi în limba română a purtat incitante
dialoguri literare. Cu alţii, a fost bun prieten.
I-a deschis porţile spre recunoaşterea acestor
personalităţi propriul standard al artei sale poetice.
Despre dialogurile cu aceste piscuri ale poeziei
veacului XX aflăm chiar de la poetul asupra căruia
ne-am oprit aici, în volumul „Deasupra zilei”
(1981) . Carte cu valoroase repere de istorie literară.
Reţinem din paginile acesteia cum l-a descoperit
pe poetul …D. Petrescu-Orfanu. Care încerca săşi vândă primul volum de stihuri într-o cârciumă
bucureşteană. Îl prezintă elogios publicului, îi
propune un pseudonim şi astfel, pe cerul liricii
nostre, va urca cunoscutul poet…Dimitrie Stelaru.
Jebeleanu scrie elogios despre începuturile în arta
poetică ale Constanţei Buzea, Ilenei Mălăncioiu,
Anei Blandiana. Azi, repere distincte în lirica
generaţiei lor. În cartea amintită îi evocă, cu
veritabilă generozitate şi încărcătură emoţională,
pe: Brâncuşi, Enescu, Lovinescu, Victor Eftimiu,
Miron Radu Paraschivescu, Eugen Ionesco, Urmuz,
N.D. Cocea, marea Doamnă a prozei româneHortensia Papadat-Bengescu etc. Iar acest demers
este făcut în perioada în care multe dintre aceste
nume erau pe listele negre ale culturnicilor…
Cum am mai spus-o, Eugen Jebeleanu a reuşit,
prin creaţia sa, să se impună în faţa celor mai
competenţi critici ai timpului său. Apelăm aici doar
la două exemple:
Al. Paleologu (despre „Hannibal”): „Hannibal are
ceva imperios, de suflu antic… Poemele acestea sunt
grave şi severe, nu sunt „poetice”, nu sunt „frumoase,”
nu urmăresc să fie admirate… Arta acestui poet e de
a spune adevărul cel mai omenesc în forma cea mai
lapidară.”
Edgar Papu: „Îi calificăm pe atâţia drept
expresionişti, ermetici, abstracţi, concreţi, incifraţi,
descifraţi etc., dar omitem că sunt poeţi. Este tocmai
ceea ce nu se întâmplă cu Jebeleanu…, opera lui
înseamnă reabilitare a sensibilităţii, calitatea
supremă a poeziei de totdeauna.”
Brâncuşi ne învaţă că „Arhitectura este sculptură
locuită iar poezia pură este rugăciune”. Există
atâta poezie pură şi rugăciune în creaţia lui Eugen
Jebeleanu încât nu ne este greu deloc să o vedem
călătorind adânc în viitor.
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Dumitru Tiutiuca: 70 de ani de iluminări
„...cititul îmi oferă cele mai contribuţii ştiinţifice apărute în peste 90 de volume
mari satisfacţii. Revelaţiile de colective, precum şi colaborării la realizarea
acest fel îmi creează dureri fizice Dicţionarului general al literaturii române (1996).
înfigînd cuţite în creier. După
A îngrijit mai multe ediţii de autori sau antologii:
acestea, urmează «iluminările» M. Eminescu Luceafărul; Carte pentru minte,
pe care mă grăbesc să le enumăr inimă şi literatură; O antologie a eseului românesc,
pe hîrtie”, se destăinuia criticul, Antologia nuvelei româneşti; D. Bolintineanu, T.
teoreticianul, istoricul literar Maiorescu, V. Alecsandri.
şi
profesorul
universitar
A fost numit Honorary Appointment în „Research
Dumitru Tiutiuca, într-unul Board of Advisors” (The American Biographical
Titela Trif
dintre interviurile sale.
Institute, 2004).
Născut pe meleaguri brăilene, într-o zi de vară
Se numără printre personalităţile prezentate în
târzie, 23 august 1941, Dumitru Tiutiuca este o dicţionare de prestigiu sau în lucrări de referinţă,
personalitate marcantă a criticii şi teoriei literare precum: Who’s Who în România, Who’s Who
contemporane, care a avut o influenţă hotărâtoare in the World (USA), International Directory of
atât asupra celor care i-au studiat opera, cât şi asupra Distinguished Leadership, 11-th (2003), Who’s Who
celor care au avut fericirea să îl cunoască.
in the East, International Biographical Association
Elev al Şcolii „Spiru Haret” (1948şi International Biographical Centre
1955) şi al Liceului „Nicolae Bălcescu”
Living Legends (2004).
(1955-1959) din Brăila, a debutat
Dumitru Tiutiuca a fost profesor
publicistic în perioada studiilor liceale,
universitar
la
Universitatea
în anul 1956, cu povestirea „S-a
„Dunărea de Jos” (domenii de
schimbat Ionel, nu mai este cum îl ştiţi!”,
competenţă: literatură română şi
publicată în cotidianul brăilean Înainte.
comparată, estetică, teorie literară).
Absolvent al Facultăţii de Filologie din
În prezent este decan la Facultatea
cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi,
de Științe ale Comunicării, la
D. Tiutiuca şi-a început activitatea
Universitatea
„Danubius”
din
didactică, în 1964, la Institutul
Galați şi coordonează doctorate
Pedagogic din Galaţi, unde a parcurs
în specialitatea filologie, domeniile
toate gradele din învăţământului
literatură română şi teorie literară
superior, începând de la preparator
în cadrul Universităţii „Ovidius”
Dumitru
Tiutiuca
până la profesor universitar.
din Constanţa. A îndeplinit, de
Doctoratul în filologie l-a susținut în anul 1974 asemenea, calitatea de visiting professor, susţinând
cu teza Eseul românesc în perioada interbelică. conferinţe şi comunicări ştiinţifice la Universităţile
Privire comparativă.
din Cernăuţi, Ismail, Ucraina, Universitatea
Anul 1978 i-a adus debutul editorial cu volumul Pedagogică „Ion Creangă”, Societatea Scriitorilor
Literatura comparată, la origine un curs universitar, din Republica Moldova.
alte cursuri transformându-se în cărţi de reală
Profesorul universitar Dumitru Tiutiuca şi-a
valoare, precum: Prelegeri de estetică (1984), dedicat cu precădere viaţa literaturii, dincolo de
Retorica (1997), Prolegomene (2000), Teoria literară edificarea ei didactică, cu scop educaţional. Şi
(2002). Li s-au adăugat importante contribuţii de pentru că viaţa unui profesor nu se măsoară în ani
istorie şi teorie literară, între care enumerăm: Eseul. telurici, ci în „ani de lumină”, aniversăm în luna
Personalitatea unui gen (1979), Creativitate şi ideal august 70 de ani de lumină literară, ani dedicaţi
(1984), Mihai Eminescu. Cumpănirea întru Archaeus nouă de profesorul Dumitru Tiutiuca, scriitor şi
(1993), Eseişti români (1996), Caragialiada (2000), lector fidel al sufletelor noastre, mereu prieten al
Creangă sau Orânduiala lumii (2000).
celor însufleţiţi de idealul creaţiei literare autohtone,
Opera sa numără peste 18 tratate, monografii gălăţene, ce îşi fac prea plinul lecturilor fidele şi în
şi manuale ce se alătură numeroaselor studii şi spaţiul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia”.
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Simon Ajarescu un crescendo poetic
Poet, publicist de valoare, născut pe 3 martie 1936, Bucureşti, 2001, pag. 425-426 unde este caracterizat
gălăţeanul de onoare Simon Ajarescu este şi acum, la cei astfel: „Poet dificil din speţa epigonilor barbieni, încărcat
75 de ani ai săi împliniţi, într-un crescendo creator fiind de speciozităţi luate din domeniul ştiinţelor”.
şi membru deplin al Uniunii Scriitorilor din România.
Din punctul meu de vedere, opera sa poetică se
Studiile şi le-a urmat la Şcoala de Aplicaţie Galaţi, susţine pe patru piloni constituiţi din volumele de poeme:
Şcoala Normală „Costache Negri” Galaţi (promoţia „Biopoeme”, „Metaîntâmplări”, „Sfidarea spirituală” şi
1955), Facultatea de Filologie, Secţia de Literatură „Eminescu versus Eminescu”.
şi Critică Literară „Mihai Eminescu” din cadrul
În „Biopoeme” Simon Ajarescu ne oferă poezia
Universităţii „C.I. Parhon” Bucureşti (1955-1956).
universului geometric al luminii şi al apei în cristalizarea
Activitatea socio-profesională cuprinde funcţii lor pură, fiind capodopera perioadei sale de tatonări
precum cele de: redactor la revista „Pentru patrie” în poetice.
perioada stagiului militar (1956-1958), bibliotecar
O dată cu „Metaîntâmplări” începe tema scienceşef la Biblioteca Orăşenească Tg. Bujor (1959-1960), fiction, care nu a mai fost tratată de nici un alt poet. În
corector la ziarul gălăţean „Viaţa nouă” (1960-1976), aceasta constă originalitatea poetului Simion Ajarescu:
membru fondator şi susţinător de
în preocuparea lui „fantascientă” care
cenaclurile literare, pedagog şcolar
este o îmbinare a temei moderne SF
şi cadru didactic auxiliar din 1976
cu tema fantasticului arhaic.
până la pensionare la Liceul Energetic
„Sfidarea spirituală”, la rândul
Galaţi şi Şcoala Profesională Specială
ei, este o carte despre asceză „în
„Simion Mehedinţi” Galaţi, membru
strajă lăuntrică” a poetului conceput
în consiliul, colegiul redacţional şi
ca singularitate metafizică, creator
redactor al revistei de cultură „Portoal unui „nou sistem periodic al
Franco”.
Cuvântului”. Începând cu acest volum
Laureat a numeroase premii,
Ajarescu dezvoltă tema „Poeţii şi
amintim doar câteva: Premiul Revistei
sfinţii”, temă desăvârşită în „Eminescu
„Noduri şi Semne” 1990 pentru
versus Eminescu”.
volumul „Metaîntâmplări”, Premiul
Pentru domnia sa, poetul este
Steaua Dunării al Societăţii Scriitorilor
dublat de un sfânt, al Poeziei, fireşte!
Costache Negri Galaţi, Premiul „Opera
Şi triplat de un profet, cu detentă
Omnia” pentru întreaga activitate
explicită către Cunoaştere.
acordat de Filiala Galaţi a Uniunii
Simbol
primordial
al
Scriitorilor din România 2011.
„Arhipoetului” (poet – sfânt – profet)
Simon Ajarescu
Poetul a colaborat de-a lungul
este Mihai Eminescu, cel ce se aplică
(Foto:
A.G. Secară)
vieţii în revistele culturale: Luceafărul,
asupra Lui însuşi, astfel închizându-se
România literară, Ateneu, Ramuri,
cercul ştiinţei poetice după modelul
Amfiteatru, Tomis, Vatra, Cronica, Porto-Franco, Pro „şarpelui Ourobouros” (ce-şi muşcă propria coadă).
Saeculum, Sinteze, Antares, Dominus, Dunărea de Jos.
Ceea ce urmează este un „mult mai aprig ideal” (Nichita
A debutat publicistic în almanahul „Pagini Dunărene” Stănescu): CUNOAŞTEREA MOEBIUS, am spune noi
1955 iar editorial în volumul de poezii „Biopoeme”, folosind o sintagmă a sa mai nouă, cunoaştere esenţială
Bucureşti, Ed. Tineretului, 1969.
în traiectoria căreia interioritatea şi exterioritatea trec
Este creator a 7 cărţi: „Biopoeme”, „Adresa unei stele. din una în alta, exotericul şi esotericul devin una şi
Versuri”, „Poemele omului. Poezii”, „Metaîntâmplări. aceeaşi „Frază” (arhi)poetică, iar rostirea mirifică se
Poeme”, „Sfidarea spirituală. Poeme fantasciente”, „Om săvârşeşte în taină confundându-se cu tăcerea. (Tema
fără timp: Ion Chiric”, „Eminescu versus Eminescu. penluminii!...)
Arhipoeme”.
Simon Ajarescu s-a întrecut pe sine în cartea
Autor de articole cuprinzând: note de lector, adnotări „Eminescu versus Eminescu. Arhipoeme fantasciente”
de infrapagină, prefeţe, critică literară, posesor al unor depăşind perfecţiunea poetică spre un soi de metapoezie
considerabile literaturi inedite ce practic triplează tot spiritualistă.
ce a scris până acum, amintim „Arhipoem (O ciocârlie
Preţul plătit este încarcerarea luminii poetice proprii
fantascientă)” publicată în fragment în „Antologia într-o cochilie semantică greu de străpuns de către
poeţilor gălăţeni”, Editura Dunărea de Jos.
cititorul comun, neavizat cultural şi filosofic.
Din multiplele referinţe critice asupra operei
Pentru publicul primar-senzorial, arhipoetul Simion
sale amintim: Laurenţiu Ulici - „Literatura română Ajarescu devine pe zi ce trece tot mai greu accesibil.
contemporană I Promoţia 70”, pagina 245, unde este
În final el urcă şi se închide în „turnul său de fildeş”
prezentat ca fiind un „poet cu scriitură fragilă dar (n.n.).
realizată cu corectitudine” (Ed. Eminescu, 1995) şi Ion
Eugen Tudorache
Rotaru - „O istorie a literaturii române”, Ed. Niculescu,

84

AXIS LIBRI

An IV, nr. 12, septembrie 2011

In memoriam Sergiu Tofan
E greu să gândim despre Sergiu Tofan la timpul
„Nu-mi place cuvântul muncă, pentru că e o
trecut. E greu să acceptăm că omul admirabil, pedeapsă, e ceva ce trebuie să faci cu de-a sila, ca
profesorul erudit de care nu ne-am fi săturat să supravieţuieşti. Eu mă revolt şi sunt în căutarea
ascultându-l, pur şi simplu nu mai este.
unui concept care să înlocuiască acest lucru şi
Absolvise două facultăţi: Istorie-Filosofie şi să spună ceea ce simt. Nu sunt pentru vegetare:
Teologie Ortodoxă – ambele la Bucureşti. Era inactivitatea e cel mai sigur drum către nebunie”.
profesor universitar doctor la catedra de FilosofiePreţul unei ore de lectură
Sociologie a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi
Îl urmărea un regret: acela că, la începuturile
Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”. carierei sale de profesor, fusese intransigent cu
Doctor în filosofie din 1995, autor de cărţi studenţii. Şi a încercat, în ultimii ani, să reaşeze
(în număr de zece, dintre care
relaţia cu ei: „Mi-am schimbat
una în colaborare), fost deputat
foarte mult raporturile cu
între anii 2000 şi 2004 şi fost
studenţii, mă gândesc că, mai
director, timp de patru ani,
ales în domeniul filosofiei sau
al Direcţiei Judeţene pentru
al teologiei, nimic nu trebuie
Cultură şi Patrimoniu Naţional.
făcut cu sila. Dacă nu învaţă,
Când energia vitală se subţiază
ei sunt principalii perdanţi.
Cărţile, cărţile lui nu îl
Conceptul de pedeapsă pentru
trădaseră
niciodată:
„Pot
studenţi nu există, în cel mai
spune că ele mi-au salvat viaţa”,
rău caz îi invit politicos să plece
mărturisea Sergiu Tofan, nu
dacă devin turbulenţi”.
demult, explicând: „Avem cu
„La începutul carierei,
toţii momente când energia
acum 23 de ani, eram teroarea
vitală se subţiază: unii oameni
facultăţii. Se spunea că dacă
se salvează prin alţi oameni, sau
treci examenul de filozofie
prin muzică, prin dragoste”.
antică şi medievală din anul I
„Pe mine m-au salvat, m-au
ai terminat facultatea: eram alt
ajutat să continui nişte cărţi - pe
Tofan atunci”, spunea, nu de
care le-am citit sau pe care viaţa
mult, Profesorul.
m-a pus în situaţia să le scriu”.
Era
convins că
„nu
Sergiu Tofan
Cutremurătoare sunt acum
contează
locul
unde
eşti
ca
să
(Foto: A.G. Secară)
cuvintele sale. Nici măcar cărţile
faci performanţă” şi credea în
nu l-au mai ajutat să rămână printre noi.
oamenii de valoare pe care-i are Galaţiul. În ziua
Îi admira, cel mai mult, pe Heidegger, Dumitru când a împlinit 52 de ani, pe 11 martie, preţuia
Stăniloae, Edith Stein, Alexandru Paleologu, Pavel cel mai mult timpul. Spunea atunci: „Chiar dacă
Florensky şi Albert Camus. Despre Heidegger cineva m-ar asigura că mai am de trăit încă 52
spunea: „Nu avea nimic dintr-un profet sau de ani, tot nu aş devaloriza preţul unei ore de
dintr-un mântuitor. Nu-şi propusese să schimbe lectură sau de scris. În funcţie de cum te raportezi
lumea sau să-i facă pe oameni fericiţi. A pus, doar la această valoare a timpului depinde foarte mult
diagnosticul: omul concret-istoric este o «fiinţare» şi liniştea ta şi ceea ce numim îndeobşte fericire,
căzută în afara esenţei sale”… Era pasionat de împlinire. Eu mă feresc să pronunţ cuvintele astea
muncă – în cel mai profund şi mai filosofic sens pentru că mi-e teamă de ele”.
al cuvântului. Detesta lucrurile făcute cu de-a sila:
Şi mai avea Profesorul o obsesie: aceea că nu
„Nu-mi plăcea, nici când eram copil şi nici acum, era pregătit să-şi gestioneze crizele. Enorm de
nu-mi place să fiu pedepsit”.
mult am pierdut cu toţii prin plecarea lui Sergiu
„Şi am ajuns în situaţia în care aleg ceea ce Tofan.
vreau să muncesc, în funcţie de vocaţia şi de
aşteptările mele. Mă tot chinuiam în ultima
Colegii de la Facultatea de Istorie si Filosofie,
vreme să găsesc alt cuvânt care să înlocuiască Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
munca: operaţie, operare, acţiune”.
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		2010
Omul tranziţiei / Ivan Ivlampie;
Totalitarism şi victimizare / Viviana Ivlampie;
Ghidul turistic al Galaţiului / Zanfir Ilie, Pompiliu Comşa;
Dialoguri socratice / Viorel Dinescu;
Dicţionar enciclopedic de expresii celebre / Teodor Parapiru
Trandafirul galben / Nicolae-Paul Mihail;
Am fost cândva OM / Marius Cioarec;
Catrafuse / Victor Cilinca;
Povestiri despre demonul politic / Ion Cordoneanu;
Indexarea publicaţiilor de drept / Dorina Bălan;
Biblioteca Publică „V.A. Urechia” Galaţi : monografie (Vol. 1 şi 2);
Oameni în memoria Galaţiului 2009;
GHIDUL Bibliotecii „V.A. Urechia” 2010;
Anuarul evenimentelor culturale 2010 (Anul I, Nr. 1);
Buletinul Fundaţiei Urechia (Anul 8, Nr. 11);
Revista AXIS LIBRI (Anul III, nr. 6, 7, 8, 9)
Revista Asociaţia. - trimestrial
		2011
Puzzle cu Vasile / Katia Nanu
Domnul Darwin de Veneţia / Teodor Parapiru
Corupţie de majori / Teodor Parapiru
Arhipelag stelar / Viorel Dinescu
Limbaje de indexare: structură, compatibilitate, multilingvism - Indexing languages:
structure, compatibility, multilingualism / Victoria Frâncu
Galați : ghid turistic / Zanfir Ilie, Pompiliu Comșa
Spectacolul liric la Galaţi / Laura Sava
Mozart și Brahms în paginile muzicale dedicate clarinetului. Corespondențe spirituale /
Florin Melinte
În ghearele râsului / Vasile Ghica
Rezervație gri / Vasile Ghica
Căderea în gol / ALDYN
Fiarele / Virgil Tănase
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