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Vineri, 29 mai, Salonul Artelor al Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” a găzduit vernisajul Concursului
Naţional de Arte Vizuale „Nicolae Mantu”, aflat la
cea de a IX-a ediţie. S-au înscris în concurs artişti din
12 judeţe atribuind celor trei categorii din concurs,
pictură, grafică şi juniori, valoare prin calitatea
deosebită a lucrărilor.

Juriul, format din  Mariana Tomozei Cocoş, critic
de artă, preşedinte al juriului, Nicolae CĂRBUNARU,
artist plastic, membru UAP şi Sergiu DUMITRESCU,
managerul Centrului Cultural „Dunărea de Jos“, a avut
o misiune dificilă, dar în acelaşi timp plăcută în
atribuirea premiilor pentru cele trei sec ţiuni, premii pe

care le enumerăm în
continuare:

PICTURĂ
Premiul Special  -

Gheorghe Mihaela -
Focşani, Premiul I - Băjan
Valentina - Galaţi, Premiul
II -Anghel Camelia - Brăila,
Premiul III - Varzari Mihai

- Suceava, Menţiune - Baraboi Andrei - Iaşi.

GRAFICĂ
Premiul I - Roşcanu Teodora - Galaţi, Premiul II

- Nica Maria-Isabela - Galaţi, Premiul III -Praporgescu
Lucia - Sibiu, Menţiune - Nicăltan Ana Maria - Alba
Iulia

JUNIORI
Premiul I - Bachiş Anna Iulia - Târgovişte, Premiul

II - Barbos Mihaela - Cluj, Premiul III - Focşăneanu
Delia Maria - Piatra Neamţ, Menţiune - Albu Ana
Maria - Galaţi

În perioada 29-31 mai a.c. a avut loc a XV-a ediţie a Târgului Meşterilor Populari. Evenimentul s-a
desfăşurat pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor şi a reunit meşteri populari din cele mai reprezentative
regiuni ale ţării şi din Republica Moldova. Publicul spectator a putut admira şi achiziţiona produse alimentare
tradiţionale (brânzeturi, miere de albine), ţesături, podoabe, cioplituri din lemn, ceramica tradi ţională, picturi pe
sticlă şi picturi naive pe pânză.
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Sâmbătă, 23 mai 2015, în Parcul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine a avut loc spectacolul
Credinţă, Cânt şi Tradiţii Strămoşeşti  organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, Consiliul Judeţului Galaţi,
Primăria Municipiului Galaţi, Centrul Cultural Dunărea de Jos şi Biblioteca V.A.Urechia.

Invitatul special al serii a fost maestrul rapsod popular Grigore Le şe.
În deschiderea concertului au evoluat Ansamblul folcloric Doini ţa Covurluiului a Centrului Cultural, formaţia

de muzică veche Kalofonis şi Grupul vocal de bătrâni Ştefanienii din Piscu.

Fanfara Valurile Dunării a participat, în perioada 22-24 Mai 2015, alături de fanfare din Turcia, Grecia şi
Bulgaria la ediţia a-V-a a acestui prestigios festival. Prezentă şi la celelalte ediţii ale  festivalului, Fanfara Valurile
Dunării se bucură de o foarte bună apreciere în rândul publicului din Edirne, dar şi al celorlalţi participanţi
datorită interpretării de foarte bună calitate a repertoriului muzicii româneşti şi universale.
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În data de 21
mai a.c., în cadrul
P r o g r a m u l u i
Operaţional pentru
pescuit 2007-2013 a
avut loc Festivalul
Proiectului prilejuit de
promovarea pescuitului

ca ocupaţie tradiţională în Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea
Inferioară. Participanţi: Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului”
şi Ansamblul Folcloric „Doiniţa Covurluiului” al Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi, Ansamblul artistic „Olympos” junior al
Comunităţii Elene din Galaţi şi solişti ai Ansambului „Doina
Covurluiului”. Recitalurile au fost susţinute de Stela Botez din
Republica Moldova şi Geta Postolache-România.

În perioada 27 mai - 1 iunie
2015, Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” Galaţi în
parteneriat cu Editura Eikon,
sub patronajul Ministerului
Culturii, cu sprijinul Consiliului
Judeţului, Consiliului Local şi
Primăriei Municipiului Galaţi şi
în colaborare cu instituţiile de
cultură: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şcolar, Palatul
Copiilor, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”,
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor şi Casa de Cultură a Studenţilor a
organizat a VII-a ediţie a Festivalului/Târgului Naţional al Cărţii „Axis Libri”, adresat iubitorilor de carte şi
lectură atât cititori, cât şi creatori, editori şi difuzori. Anul acesta 234 de edituri au fost prezente, atât din ţară,
locale, cât şi din străinătate care au avut peste 9.500 de titluri în ofertă.

O interesantă incursiune în peisajul maramureşan
face artistul fotograf Marcello Materassi.

Italianul din Florenţa a fost „cucerit” de albastrul
de Săpânţa şi de frumuseţea acestor  locuri din nordul
ţării. Fereastra casei, fereastra de zeci de ani - se vede
din imagini - este dominanta tematicilor artistului italian.
Copii, tineri şi bătrâni sunt personajele din fereastră!...
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Noaptea Muzeelor a fost marcată şi la Centrul Cultural Dunărea de Jos prin organizarea unor expoziţii de
fotografie sau cu tematică folclorică: „Un obiect - o colecţie - un patrimoniu”, realizată cu implicarea activă a
iubitorilor de artă populară. Invitat special în deschiderea evenimentului a fost forma ţia de muzică veche
„Kalofonis”.

F o r m a ţ i a
Blue Danube
Band a Centrului
C u l t u r a l ,
coordonată de
profesorul Mihai
Susma, a
câştigat Premiul
al II-lea la
Festivalul-concurs de muzică pop-rock Ritmul muzicii,
ediţia a III-a, Cluj, organizat de Şcoala Populară de
Arte „Tudor Jarda”, Cluj

La Concursul Naţional de
Interpretare pentru Pian
„Sonoris”, ediţia a III-a,
desfăşurat în luna mai la
Buftea, Rareş-Andrei
Neculau - elev anul I, clasa
de pian prof. Viorica State,
s-a clasat pe locul I, iar la
Concursul Naţional de
Interpretare „Talente
Împlinite” – Bucureşti  a
obţinut Premiul  I Special.

În luna mai,
Trupa din
Centru, formata
din elevii clasei
de actorie de la
Şcoala de Arte
din cadrul
C e n t r u l u i
Cultural Dunărea
de Jos, a
participat la două
Festivaluri de teatru pentru tineret - unul la Bucureşti
şi celălalt la Braşov. Vă anunţăm cu mare bucurie şi
mândrie că ne-am întors nu numai cu amintiri frumoase
de acolo, dar şi 2 premii, pentru „cea mai buna
interpretare masculină” pentru Andrei Avram cu
participarea extraordinară a colegilor săi: Dragoş Ioniţă,
Andreea Baltag, Andreea Bianca Radu, Alexandra
Gavrilov şi o diplomă de participare pentru “scriere
dramatica” pentru  Antonia Panaitescu.

Elevii clasei de
balet, condusă de
profesoara Rodica
Androne, au
obţinut Premiul I la
Concursul naţional
de dans „Să fii
dinamic!” de la
Brăila, din 16 mai
a.c., iar formaţia
Steluţe Dunărene a
obţinut Marele
Trofeu la Festivalul
Naţional de Dans
de la Râmnicu
Sărat, ediţia a XI-a,
29-30 mai 2015.
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Atmosfera plina de
farmec a Galaţiului ante- şi
interbelic, organizarea unor
spectacole de muzică, dans,
teatru, poezie, expoziţii de
ilustrate vechi, tablouri,
automobile retro a fost ceea
ce au putut admira galaţenii
sâmbătă, 30 mai 2015, între
orele 10,00 - 22,00 în
Grădina publică din Galaţi.

Evenimentul „Galaţii de altădată. La pas în Gradina Publică” s-a bucurat de participarea unor instituţii
culturale locale, asociaţii, fundaţii şi comunităţi etnice: elenă, turcă, a ruşilor lipoveni, evreiască, armeană.
Organizatori şi parteneri au fost: Direcţia Judeţeana pentru Cultură Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Asociaţia „Galaţi, oraşul meu”, Teatrul Muzical „N.Leonard” Galaţi,
Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Liceul De Arta „Dimitrie
Cuclin”, Primaria Municipiului Galaţi, Asociaţia „Tinerii şi Viitorul”, Asociaţia Pentru Renaşterea Galaţiului,
Muzeul de Artă Vizuală, Asociaţia pentru Promovarea Patrimoniului Cultural.

Unul din atributele Centrului Cultural „Dunărea de Jos” este acela de a
promova şi susţine tinerele talente.

Astfel, Şcoala de Arte a Centrului Cultural şi-a propus pentru elevii claselor
de pian organizarea Festivalului Interjudeţean de Interpretare Pianistică
„PIANUL FERMECAT”, eveniment aflat la prima ediţie care se va desfăşura
pe 13 iunie 2015 la sediul Şcolii de Arte din strada Domnească nr. 61. În cadrul
acestui proiect va avea loc recitalul „Impresii Franceze” susţinut de profesorii
Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti” din Bucureşti, Tudor-Mihai
DIACONESCU – vioară şi Roxana BOBOC-TĂUTU – pian

Urmează, în perioada 19-21 iunie
2015, deja consacratul Festival de
Muzică Uşoară pentru copii „Ceata
lui Piţigoi”, eveniment aflat la cea
de a XIV-a ediţie şi care se va
desfăşura anul acesta în sala de
spectacolea Casei de Cultură a
Studenţilor din Galaţi. Vom reveni cu
amănunte în numărul următor al
revistei.
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(continuare în pag. 17)
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Din bucătărie îmi iau un lapte bătut. Beau direct din sticlă.
Mă privesc ca de obicei în oglinda mare a comodei. Râd
prosteşte de mustăţile albe. S-a întâmplat ceva cu mine? Nu,
ce să se întâmple. Mă apropii cu grijă şi încep să mă observ
de aproape. Cum spunea o colegă de liceu: să ne studiem
corpul delict!... Ica, sprâncenele nu le-ai mai pensat de la
balul bobocilor. Ochii albaştri cenuşii... până aici e bine...
gura mică, ei hai, potrivită... bun, să mergem mai departe.
Rânjesc să-mi crape faţa. Nici o carie! Asta-i şi mai bine.
Bărbia, ca orice bărbie comună, cum s-ar zice. Să vedem
urechile? Cam mari! Nu, păru-i prea mic.

- Gina, te omor cu mâna mea! Mă ridic în picioare. Hai
şi-ntr-o parte. Sânii sunt mari, chiar prea mari. Şolduri n-am,
chiar n-am! S-a dus corpul de vioară al poetului, am rămas o
mandolină răsturnată. Ei, dar ce avem noi aici? Picior de
picior, unde mai pui că-s chiar două! La capitolul ăsta stăm
foarte bine, sunt cele mai vizibile! La un metru şaizeci şi doi,
am cincizeci şi patru de kilograme. Gina, Gina, surioară dragă,
pentru tine toate astea sunt o... amintire. Strig încântată: liber
la încă o sticlă de lapte bătut! În mijlocul bucătăriei mă opresc
ca trăsnită. Îmi amintesc exact că acum trei zile soră-mea
insista să-i aduc drotul vechi al mamei cu mâner de sidef, o
adevărată bijuterie „că ţie nu-ţi trebuie”. De asta oare mă
sluţeşte în aşa hal cu garsonul ei? Doamne, ce m-am luminat!

„Gina dragă, printre lacrimi î ţi spun că nu
ţi-l dau.”

Dacă primesc şi eu un... ordin?
*

Intru în birou cu mâinile îngheţate. O colegă pregăteşte
cafeaua. Corina, abia dezbrăcată, se apropie agitată de mine:

- Ica, ne-au transferat de la containere şi marfă vrac, la
documente de pilotaj nave, vine şi şefa contabilă să ne
instruiască. Mare noroc cu tine, studii înalte, limbă engleză
cât cuprinde, dar şi noi nu suntem de lepădat. O cunosc pe
Lizica de la AFDJ ca pe Sfânta Filofteea. Vorbeşte mult, e
curioasă, dar când e vorba de documente de pilotaj: manevră,
linie, plecări, sosiri, acostări, tichete de pilotaj,
ieşiri de la bară, intrări la bară şi altele, e
de neînlocuit.

- Corina, mai bagă caimac la cafea, spun eu, de acum
încolo lucrăm numai în valută!

După ce în doi ani de muncă m-am străduit să pricep tot
sau aproape tot despre containere şi marfă vrac. Iată-mă din
nou la început de drum.

Contabila şefă intră val-vârtej în birou.
- Ica, ţi-a spus Corina care-i mersul? N-am timp acum,

mă aşteaptă maşina pentru şedinţa de
la prefectură.

Uşa răvăşită nu apucă să se închidă. O tipă creaţă ţine în
braţe un teanc de documente. Pare fără busolă.

- Cine-i Ica?
Şocată de prima ştire adusă de şefa contabilă, privesc

fix fiinţa din faţa mea. Puţin jenată, încearcă:
- Doamna Ica, adică domnişoara... (nu clipesc). Domniţă,

v-am adus documentele de pilotaj din data de ieri. Mă cunoaşteţi,
nu? Sunt Lizica de la AFDJ.

- Ştiu, te cunoaşte tot cartierul!
- Poftim?
Fier-betonul structurii mele s-a înmuiat şi încerc

o reconciliere.
- Da, te cunosc. Am glumit puţin.
Se întoarce spre mine şi cu subînţeles îmi spune:
- Ica, noi două vom lucra împreună multă vreme!
Cafeaua în exces azi mă limpezeşte puţin. Până vine şefa

contabilă, deschid primul document.

Deci: ARCADIA, pavilion Liberia, a plecat din Sulina la ora
6:30 cu piloţii Stoica Dumitru şi Mihai Dogaru cu destinaţie Brăila.
Într-o paranteză: Mihai Dogaru a coborât la Galaţi, ora 21:10,
nava continuă voiajul şi ancorează în rada Brăila, ora 22:45.

Deci: Mihai Dogaru! Închid documentul cu grijă ca pe o relicvă
de la Marea Moartă.

Şefa contabilă nu mai vine. Corina îmi lasă pe birou o notiţă
obligatorie pentru şefii de birou. Cea mai precisă prognoză din
Balcani, cea sârbă, ne avertizează că Dunărea va îngheţa în această
iarnă. Prin urmare, iarna 85/86 va fi mai geroasă decât cea din
76/77, spune nota... şi continuă... coeficientul temperatură, nivel
hidrologic... etc., etc.

S-a făcut de plecare. De la uşa principală sar sprintenă pe
cheu. Dunărea îmi şterge ochii albaştri cu unduirea ei fără sfârşit.
Deci acum: acasă sau Anuţa? Aleg Anuţa.

Am traseul meu obişnuit. Cobor de pe cheu la statuia cu clasa
muncitoare şi bucata ei de lanţ. Cotesc brusc la stânga. Din câţiva
paşi ajung la strada principală. Mă uit stânga - dreapta şi în fugă
trec de blocurile din prima linie.

În parcarea de la Cătuşa, paşii vioi mi se amestecă în liane
invizibile. Dintre cei doi bărbaţi care stau aplecaţi peste motorul
unei Dacii cu capota deschisă, vocea lui Vasile este inconfundabilă.
Speram să-l înghită şedinţele interminabile de la primărie. Tocurile
mele parcă traversează cea mai mare sală de muzeu a lumii. Încerc
să mă strecor pe vârfuri ca un hoţ, dar aud fatalul: Ica!

Simt în ceafă lovitura unui glonţ de... CATIN. Ridic puţin mâna
stângă în semn c-am auzit, fără să mă întorc. Urc scările de la
intrare aproape în fugă. Acasă închid uşa întotdeauna de două
ori. La Gina intri invariabil printr-o simplă apăsare pe clanţă.

- Nu-i gata!
Stând în patru labe, icneşte uşor după fiecare recuperare de

solzi. Privesc amuzată şi mă aşez pe unul din scaune.
- Ce nu-i gata?
- Ah, tu eşti Ica? Ţi-am dat câteva telefoane, dar nu te-am

găsit. Uite cu ce m-am pricopsit de la Vasile, doar ieri am gătit o
oală plină de sarmale. A venit cu un animal de peşte primit plocon
şi l-a trântit pe masă: „vreau crap la cuptor”!  Nici n-am apucat
să protestez, că au şi început să sară solzii ca din polizorul lui tata.
Vasile îmi repetă la nesfârşit: „cucoană, sunt specialist de clasă
mondială în curăţat peşte şi carburatoare Dacia”. Acum e pe afară
cu un vecin de la scara unu. Vrea, nu vrea, carburatoru-i deja
bucăţele!

(urmare din numărul 159)

(II)
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Marcu Botzan (n. 30
martie 1913, Craiova -
d. 8 martie 2011) a fost
un inginer agronom
român, care a fost ales ca
membru al Academiei
Române (corespondent -
1991 şi titular - 1993).
A desfăşurat o activitate
de pionierat prin
organizarea cercetării
ştiinţifice din specialitatea
irigării culturilor agricole,

fiind considerat drept şef de şcoală în domeniul
îmbunătăţirilor funciare din România.

Împreună cu o serie de cercetători consacraţi, a
reuşit să lărgească şi să diversifice reţeaua de cercetare
în agricultura irigată modernă şi a pus bazele
„Programului Naţional de Îmbunătăţiri Funciare”.
A condus Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri
Funciare şi Pedologie în cadrul căruia a coordonat şi
dezvoltat o întreagă şcoală de înaltă concepţie în acestă
sferă fundamentală a Economiei Naţionale.

A publicat mai multe lucrări ştiinţifice de specialitate,
cât şi o serie de cărţi cu caracter istoric, arheologic ori
beletristic.

Activitatea de pionierat
Între anii 1941-1945, participă ca sub-locotenent la

redobândirea hotarelor României, ciuntite în 1940.
Revine la ICAR în 1945, unde contribuie cu dăruire la
refacerea economiei ţării distruse de război, prin
înfiinţarea primelor câmpuri experimentale de iriga ţie
la Studina şi Mărculeşti. Aici, împreună cu alţi tineri
colaboratori, cercetează şi pune bazele metodologice
ale regimului de irigaţie pentru principalele culturi de
câmp. Rezultatele acestor cercetări vor constitui
primele date experimentale necesare proiectării şi
exploatării viitoarelor sisteme de irigaţie din Câmpia
Română.

În cadrul ICAR, M. Botzan se bucură de înalte
aprecieri pentru activitatea ştiinţifică depusă şi spiritul
organizatoric. Astfel, într-o perioadă relativ scurtă
parcurge principalele trepte ierarhice ale cercetării
ştiinifice, de la asistent până la şef de secţie.

Lucrări ştiinifice şi recunoaşterea activităţii
Bilanţul sumar al prodigioasei sale activităţi se

concretizează în publicarea a peste 100 de lucrări
ştiinţifice, incluzând 12 tratate şi monografii, 14 broşuri
de îndrumare tehnică, articole şi comunicări.

Monografia „Probleme de
irigaţie şi desecări ale
Câmpiei Bărăganului”
(1959) şi tratatul „Culturi
irigate” apărut în trei ediţii
(1959, 1962 şi 1966) sunt
lucrări fundamentale, care
pentru valoarea lor
ştiinţifică deosebită au fost
distinse cu Premiul
Academiei Române. Alături
de „Culturi irigate”, lucrarea
„Bilanţul apei în solurile
irigate”, prin metodologia
didactică a expunerii şi
conţinutul aplicativ, a
contribuit la introducerea de
noi discipline de studiu în
învăţământul universitar
agronomic din România.

De o deosebită valoare
ştiinţifică sunt monografiile
„Începuturile hidrotehnicii
pe teritoriul României”,
„Apele în viaţa poporului
român”, „Drumuri de apă”
şi “Mediu şi vieţuire în spaţiul Carpato-Dunăreano-
Pontic”. În aceste scrieri, utilizând documentarea
arheologică şi relatarea istorică, autorul îşi foloseşte
cunoştinţele de specialitate pentru a reconstitui practici
vechi ale folosirii apei, în contextul specific al mediului
natural şi social din diverse epoci istorice.

De-a lungul anilor, M. Botzan a fost cooptat în
diverse organizaţii ştiinţifice precum Societatea
Naţionala şi Societatea Internaţională de Ştiinţa Solului,
Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje,
Comisia de Hidrologie a Academiei Române, Asociaţia
Culturală „Getica”, Societatea de Istorie Agrară „Terra
Nostra”, ş.a. A dus o intensă activitate ca membru în
diferite comisii de specialitate din cadrul Ministerului
Agriculturii, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Mediului,
Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie şi
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Pentru bogata sa contribuţie ştiinţifică, Marcu
Botzan a fost ales, în anul 1993, Membru Titular al
Academiei Române. Discursul de recepţie rostit cu acel
prilej s-a intitulat „Repere ale unei ştiinţe a corectării
mediului”. Ca personalitate ştiinţifică, academicianului
M. Botzan i se recunoaşte, în ţară, calitatea de „părinte”
al cercetărilor ştiinţifice în domeniul îmbunătăţirilor
funciare.
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(fragment, Marcu Botzan - Drumuri de Apă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1990, p.96-97.)

„Este deosebit de
interesant de schiţat, cu
ajutorul unui documentat
studiu al lui O.Pickl
(1983), rolul Dunării în
comerţul medieval şi
modern al Vienei, sau
tranzitat prin Viena, cu
răsăritul Europei.

Comerţul de-a lungul
liniei Dunării la răsărit de
Viena s-a aflat, până la
începutul secolului al
XVIII-lea, în mâinile
negustorilor din Ungaria,

Transilvania şi din ţările balcanice.
Pe calea de uscat spre Ungaria şi Transilvania, se

transportau atât stofe italiene şi vest-europene şi produse
de in din sudul Germaniei, cât şi mirodenii şi articole
de băcănie.

Pe aceeaşi cale de uscat se aduceau produse
răsăritene, mai întâi animale (boi) şi peşte sărat, piei şi
produse miniere (de exemplu cupru din Slovacia şi
mercur din Transilvania).

De la Viena, transportul se continua în amonte cu
vase pe Dunăre.

După pacea de la Eisenburg (1664), negustorii
austrieci au început să intensifice comerţul cu turcii şi
cu ţările dependente de Imperiul Otoman, pe apă şi
pe uscat.

Astfel, în 1667, s-a înfiinţat „Compania vieneză
pentru comerţ oriental”, care avea practic monopolul
importului de mărfuri din Imperiul Otoman.

În acelaşi an, din însărcinarea Companiei, Lelio de
Lucca a coborât Dunărea cu 9 vase, schimbate la
Semlin cu altele, capabile să treacă prin cataractele
Porţilor de Fier.

A ajuns astfel până la Rusciuc (azi Ruse), în faţa
Giurgiului, de unde mărfurile au fost transportate pe
drum de uscat la Constantinopol.

De aici încolo, Compania vieneză îşi trimitea vasele
pe Dunăre în jos de 2-3 ori pe an.

În anul 1692, începe constituirea unei flotile pe
Dunăre, cu ajutor olandez.

Tratatele de la Passarowitz (1718) şi

Kuciuk-Kainargi (1774) au liberalizat circula ţia pe
Dunăre a negustorilor austrieci, unguri şi transilvani,
ca şi sosirea pe Dunăre în sus a celor turci şi persani.

Treptat se intensifică concurenţa faţă de negustorii
austrieci a negustorilor „greci”, cum erau numi ţi
negustorii ortodocşi din Imperiul Otoman.

Se vede din nou cum, pentru Imperiul Habsburgic,
Dunărea a fost o cale de penetrare spre răsărit, de-a
lungul căreia şi-a extins politica mai multe secole
la rând.

Un episod al luptei pentru controlul navigaţiei pe
Dunăre este legat de lucrările de ameliorare a trecerii
prin defileul carpatin al fluviului.

Prin tratatul de la Berlin din 1878, Austro-Ungaria
obţine dreptul exclusiv de a exercuta aceste lucrări, iar
în anul 1883, se cade de acord, în cadrul dublei
monarhii, ca lucrările să revină Ungariei.

În aceste aranjamente nu se ţinea seama în nici un
fel de drepturile suverane ale Serbiei şi României.

Lucrările priveau cataractele fluviului de la Stenka,
Kozla-Dojke, Izlaz-Tahtalia-Greben, Iuţi precum şi
Porţile de Fier, de la ieşirea din defileu.

Încheiate în 1898, pentru fiecare cataractă s-a
construit câte un canal lat de 60 m şi adânc de 2 m.

Canalul Porţilor de Fier era lat de 80 m şi cu diguri
depăşind cu 0,64 m nivelurile maxime ale fluviului.

Însă adâncimea mică a canalelor de la cataracte
obliga ca, la ape mici pe Dunăre, vasele să fie descărcate
la Orşova pentru tranbordare pe căile ferate ungare.

Iar, de altă parte, panta mare a canalului Porţilor de
Fier şi vitezele de 3-5m/sec ale curentului său au făcut
ca remorcarea şlepurilor în amonte să fie dificilă,
înceată şi scumpă, necesitând remorchere foarte
puternice.

Taxele de navigaţie impuse de unguri au fost foarte
ridicate pentru vasele nemaghiare, o adevărată barieră
vamală, scumpind cerealele de export româneşti.

De aceea România a protestat împotriva încălcării
suveranităţii sale şi a dreptului de liberă navigaţie
pe Dunăre.

Acestui regim i s-a pus capăt abia în 1918, odată
cu destrămarea monarhiei habsburgice.”
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Cum splendid aceste judecăţi sensibile se
des-bat în poemul „Scrisoare neexpediată”.
Poem în care îşi face şi mai mult evidenţiat
spaţiul vectorial semantic prin intermediul
spaţiului mitologic.

„Vom înţelege prin mit un sistem dinamic de
simboluri” (spune Gilbert Durand), de arhetipuri
[…] care tinde să se realizeze ca povestire”.

Componente, după cum vedeţi, a unui spaţiu
vectorial în care lipsesc… vectorii. Mitul este
un sistem lingvistic, un spaţiu al unui limbaj…
literar. (t.i)

Vectorii semantici, în poemele domnului
Daniel Corbu, străpung mitul şi legenda în
favoarea unei istorii prezente: istoria judec ăţilor
revoltate pe „cum este” împotriva lui „aşa este”.

Cine? Un subiect denominat, un obiect
abstract, un substantiv suport semantic: mit
explicitat raţional sau iraţionalizat.

Iată o… „Scrisoare neexpediată”:

„Nimeni să nu întrerupă cântecul!
(aserţiune)

Până la urmă, Odysseeas Elytis, există şi o
mare a mea (mit explicitând un arhetip)

Cu neştiute corăbii şi cântece de sirenă
(simboluri scufundate în denumiri)

Cu frânte aripi dedalice (nouă denumire,
legată de simbolul zborului frânt) (anaforă: cu
neştiute… cu frânte…)

Da, Odysseeas Elytis, cum bine îmi scrii,
(din nou, simbolul care generează o nouă denumire
a… mitului)

90 la sută orice nenorocire (arhetip) (simbol
transformat în semnul 90)

ne conţine (idee generată de arhetip)
iar Infernul nu e decât un labirint răsturnat

(simbolul „Infern” provocând denumirea „labirint
răsturnat”) (aserţiune)

Şi pentru ca frumuseţea şi veşnicia ei să
rămână (judecată problematică)

Nimeni să nu întrerupă cântecul! (aserţiune,
repetiţie, invariant)

Până la urmă, Odysseeas Elytis, am şi eu o
mare a mea (judecată problematică, până la urmă
= e posibil. Dar şi exemplu de simbol care

denumeşte „o mare a mea”)
Cu neştiute corăbii, sirene, furtuni, zei plutitori

(simbolul corăbiei neştiute, denumite, transformat
în cuvinte…)

Cu oglinzi mişcătoare (altă denumire)
Cu iluzia ţărmului răsfrânt în mine

(denumire,anaforă)
Cu frigul memoriei (ibdm)
Cu file albe pe care se-nghesuie mormane de vorbe,

spaime, tăcerile … aerul claustrofob (cu iluzie, cu
oglinzi, cu… = anafora) (exemplu de cum simbolul
„neştiutele corăbii”, alături de arhetipul o „mare a mea”
se transformă în „cuvinte” şi „idei”).

 Până la urmă, (o altă anaforă: trei repetiţii egal
distanţate în text) Odysseeas Elytis, există şi o mare
a mea (invariant = mitul care sprijin ă, aici, o
povestire care…)

Care, încet, încet se transformă în cuvinte („o mare
a mea”, simbol, de această dată, ce-şi recunoaşte menirea
de a se transforma în „cuvânt”)

Dar cum bine îmi scrii (mit personificat)
cu foşnetul Mării Egee adâncit în cuvinte. (arhetipul

golului)
Cine să ştie dacă voi fi primul cocoş din infern?

(judecată problematică. Exemplu de trezire raţională
dintr-un vis mitic).

Elementele dinamice, vectorii actan ţi ai vorbelor, ai
limbajului epic şi liric totodată, combinaţiile substantivale
ce ramifică vorbirea în simboluri, scheme, figuri se
supun, dincolo de liniaritatea lor, unor rela ţii de ordine şi
echivalenţă în „Documentele haosului”.

Prin reflexivitate, simetrie şi tranzitivitate.
În relaţia dintre „Nimeni” şi „o mare a mea”, în

poem, există simetria, ce se poate manifesta fără a
diminua, printr-o nouă formă, conţinutul poemului.

„Până la urmă, Odysseeas Elytis, există şi o mare
a mea”… „Nimeni să nu întrerupă cântecul”.

Cea mai frumoasă proprietate a ordonării unei
„Scrisori neexpediate” este translaţia. Care duce
relaţiile: „infernul e labirint”; „frumuseţea să rămână
veşnicie” în relaţia: „nimeni să nu-ntrerupă cântecul”:
„dacă infernul e labirint şi frumuseţea o veşnicie, atunci
nimeni să nu întrerupă cântecul”

De reţinut, de asemenea, translaţia relaţiei „am şi eu
o mare a mea” în „există şi o mare a mea”, dar şi
eventuala lor simetrie în text.

Mitul „Odysseeas Elytis” favorizeaz ă în acest
poem „doctrina dogmatică”; „90 la sută orice

(urmare din numărul 159)

(II)
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nenorocire ne conţine”.
„Căderea”, dincolo de mitologia ei psihologică, este

prezentă pretutindeni;
„Mare a mea” – leagănul matern, cupa dionisiacă,

sfarmă intimităţile eu-lui stăpân pe mare;
„Cu oglinzi mişcătoare, cu iluzia ţărmului…, cu

frigul memoriei, cu file albe pe care se-nghesuie
angoasele tăcerilor… claustrofobe .” (t.i.)

Conotaţii stilistice realizate ca sinecdocă sau
metonimie, dar şi ca nemaiîntâlnită metaforă: „iluzia
ţărmului răsfrânt în mine”.

Carnea „haosului” şi a „documentelor” sale stă în
structura izomorfă a imaginilor, în primul rând şi, în al
doilea rând, în izomorfia structurilor semantice.

Putem interpreta aceste structuri şi din punct de
vedere al spaţiului vectorial ce determină limbajul literar
în poemul lui Daniel Corbu, introducând echivalen ţa
şi congruenţa vectorială.

Izomorfia imaginilor.
Imaginea „cuvântului” abundă textele, structura lor,

de la „cuvânt” semnificat, pân ă la „cuvânt”
multisemnificant.

Dacă în „Scrisoare neexpediată” apar (aceste
imagini) ca „foşnetul mării adâncit în cuvinte” şi „mare
a mea care… se transformă în cuvinte”, în „Râul trece
prin inima mea”, apar ca: „vânători de cuvinte”.

La fel, „se-nghesuie mormane de vorbe”, din primul
poem, ajunge să ia forma: „cineva mă ademeneşte cu
vorbe ca monezile fierbinţi”, în al doilea poem.

Izomorfie perfectă este şi între: „Nimeni să nu
întrerupă cântecul!” şi „să vină noaptea!” (judecăţi
izomorfe, apodictice).

La fel, „se-nghesuie mormane de…” ia forma:
„înghesui singurătatea în oglinzi”.

De o frecvenţă mai mare, imaginea morţii abundă
endo-morfic tărâmuri tematice diverse, greu de străbătut
cu piciorul fiin ţei predestinate unui ve şnic
surghiun fiinţial:

„moartea ca un plâns străbătând imperiile” (Istorie)
„prima şi ultima învăţătură e moartea” (Şapte
heptastihuri…); „imaterialitatea fiind o uşă deschisă
spre moarte” (Şcoala din Frankfurt); „de vei ucide
moartea, în altă parte foşneşte” (Groapa cu lei); „pot
şi cărţile mai tari decât moartea?” (Spre marile tonuri);
„moartea traversează strada odată cu tine” (Zori
tulburi…); „pe câmpul de luptă doar moartea cucereşte
stindarde” (Lecţii lungi…); „Doamne, de ce atâtea
repetiţii pentru o singură moarte?” (Înscenări…);
„mâinile noastre compromit moartea” (Împotriva
morţii); „în fiecare zi cineva ne condamnă la moarte”
(Scrisorile fratelui); Sceptrele morţii ne umblă prin
sânge” (Călătoriile); „În faţa morţii suntem singuri ca
un pumn de omăt” (Cântec de adormit universul).

Trecerea de la sens la semn, în poezia „Scrisoare

neexpediată”, poate da reprezentarea faptelor
lingvistice” astfel (fig.1):

 Sau astfel (fig. 2):
 Structuri grafice reducând povestirea la câţiva

vectori generatori de  spaţialitate, iar conceptul
estetic la semn. Semnul haosului şi al documentelor
lui aleatorii, arhivate. Drum al semnificatului în
semnificant. Exemplu de „schemă” fărâmiţată în
simboluri şi… denumiri.

Cum înăuntru „s-ar afla” ochii de vultur ai unui
arhanghel, Daniel Corbu, care să ne mărturisească prin
câte a trecut aventura genunii sale – sufletul, întrupat
la mânie în odiseea timpului prezent, lecturat ă de noi
cu înceată cugetare la cuvinte grăbite să fie ascultate.
Cuvintele zorite, cu voce caldă de „arginţii fierbinţi”,
şi „armate-n retragere”, prin „imperiul clar-obscurului
relevant să ne vestească mântuirea rostirii tăinuitoare
de mistere.
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Navigabilitatea gurilor Dunării. Comisiunea
Europeană

„Dar să examinăm puţin şi chestiunea navigaţiei la
gurile Dunării, pe aşa zisa porţiune maritimă până la
Brăila, şi să urmărim şi politica ce au dus’o aci diferitele
state; deoarece din aceasta putem trage şi de aici o
serie de învăţăminte preţioase pentru judecarea
prezentului şi a viitorului şi pentru hotărârea
atitudinii noastre.

Aice fiind cheia porţii întregului fluviu, fireşte că
importanţa acestei chestiuni predomină asupra tuturor
celorlalte. Pentru România, însă, gurele Dunării
condiţionează întreaga ei viaţă; căci, din totalul
exportului nostru, aprox. 86% iesă pe apă, din care
aprox.1/3 prin Constanţa iar tot restul prin Dunăre.
Tocmai aceste interese vitale au făcut pe vechiul regat
să-şi sacrifice chiar ceva din drepturile sale de
suveranitate, acceptând pe teritoriul său comisiunea
europeană a Dunărei, care nu se mărginea numai la un
control ci forma un stat în stat: perceptând taxe,
executând lucrări, dictând sentinţe în numele ei şi
executându-le sprijinite pe staţionarele diferitelor
puteri, care’i stau la dispoziţie în porturile noastre.

E drept că Comisiunea Europeană şi-a îndeplinit
cu mult tact sarcinile ei şi nu a provocat conflicte
precum şi nu a căutat nici odată să facă o „politică
de păcăleală”, sau de „acaparare” în dauna
riveranilor, ca statele din susul Dunărei. Taxele ce le
impunea ea navigaţiei erau rezonabile, aşa că nu loveau
în comerţul nostru; lucrările ce le-a executat pot servi
de model, atâta ca concepţie, execuţie şi întreţinere
cât şi ca şi cost; iar în executarea sentinţelor ei, în
aplicarea unui regulament drept de navigaţie, ea punea
în serviciul interesului general o autoritate pe care noi
stat mic nu o puteam avea faţă de statele mari şi mai
cu seamă faţă de Rusia, care căuta conflicte.

Această instituţie, cu puteri de stat însă fără
teritoriu, îndeplinea rolul de stat-tampon între România
şi Rusia şi între toate statele ale căror înterese găseau
aici un colţ de frecare. Aceste motive au fost pentru
care Comisia Europeană, înfiinţată la 1856, numai
pentru 2 ani, s’a prelungit mereu, identificându-se cu
interesele ţărei şi a fost considerată aproape ca o
instituţiune naţională.

Interesele statelor mari reprezentate aci au fost
diverse, ba chiar la unele direct opuse; dar totuşi a
fost posibil să facem să predomine interesul general -
navigabilitatea gurelor, libertatea desăvârşită a

navigaţiunei şi Comerţului - care era identic cu
interesul României.

Este totuşi interesant de urmărit politica diverselor
state reprezentate aci, pentru a şti cum s’au manifestat
interesele lor reale aci şi la ce atitudine ne putem să
ne aşteptăm de la ele în viitor.

Comisiunea Europeană s’a născut din neputinţa
Turciei - care până la 1829 era stăpâna gurelor
Dunărei - de a le întreţine navigabilitatea şi de a se
opune încercărilor Rusiei de a le închide, pentru a-şi
proteja traficul portului Odesa şi pentru a înăbuşi
din germene cele două Principate la stăpânirea
cărora râvnea.

Sir John Stokes, primul delegat al Angliei la
Comisiunea Europeană, dă o descriere foarte
interesantă de modul cum au tratat ruşii navigaţia la
Gurile Dunerei în timpul dela 1829 până la 1853 cât au
stăpânit ei Delta.

Anglia, care voia aşi asigura aprovizionarea cu
cereale din principate - şi care în acest scop
însărcinase încă cu mult înainte pe Căpitanul Spratt
din marina ei pentru a studia Gurele Dunărei şi a face
o harta a lor - profită acum pentru a trimite pe unul din
cei mai distinşi Ingineri englezi, Sir Charles Hartley,
ca în calitate de Inginer Şef al Comisiunei Europene
să alcătuiască proiectele şi să execute lucrările.
Interesul mare direct al aprovizionării ţăreii cu cereale
care’i lipseau, care o leagă pe Anglia de această
chestiune, a asigurat reuşita deplină atât a lucrării cât
şi chiar a instituţiunei.

Aceste interese directe, opuse, ale Angliei şi Rusiei
au fost acele care au predominat şi în urmă în sânul
comisiunei şi au dat pe mult timp directivele politice
ale atitudinei delegaţiilor acestor state. În jurul lor se
grupau apoi delegaţii celorlalte state după afinităţile
lor politice şi interesele lor speciale. Rusia, cu politica
ei duşmănoasă funcţionării comisiunii dunărene, a
rămas aci izolată, sprijinită - în urmă, pentru alte
interese - cel mult de aliata ei Franţa; Delegatul
francez, în şedinţele comisiunei, avea obiceiul de a
întrebe ostentativ pe delegatul rus cum să voteze, şi se
dezinteresa, de altfel, de afacerile curente ale
comisiunei; cel mult el se ocupa de ocrotirea intereselor
companielor franceze de vapoare, care fac curse
regulate în porturile Dunărei, adică de singurul interes
real ce’l are aci acest stat.

Turcia, credincioasă politicei ei tradiţionale antiruse,
avea toate motivele să vadă în comisiune o barieră
pentru pretenţiele Rusiei şi deci un apărător natural al

(Fragment din volumul Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, economice şi politice,
Gr. Antipa, Academia Română, Studii şi Cercetări, vol VI, Bucureşti 1921)
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ei. Germania, legată prin interesele speciale ale statelor
din Germania de sud la gurele Dunărei şi prin interesele
companielor de navigaţiune „Levante Linie” - ale căror
vapoare vizitează regulat aceste porturi şi fac un mare
comerţ, mărind debuşeul produselor germane în
România - sprijinea de asemenea cu toată sinceritatea
comisiunea Dunăreană ca o garantată a intereselor
ei. Când la convenţia din Londra la 1883 drepturile
României au fost încălcate, 3 din cei mai mari învăţaţi
germani - Holtzendorf, Felix Dahn şi Geffken - ne’au
apărat cu multă căldură chiar în
contra aliatului lor Austria.

Acelaşi lucru şi cu Austria,
care însă pe lângă politica
fermă antirusă, urmărea şi
interesele speciale ale politicei
sale de acaparare, căutând să
ocupe cu foşti ofiţeri austrieci
posturile importante ale
serviciilor comisiunei; ba chiar
în 1883, când cu propunerea
Barrčre, vrând să-şi asigure
monopolul Dunărei din sus de
Brăila, şi-au dat mâna cu Ruşii,
votând pentru scoaterea braţului
şi gurele Chiliei de sub
autoritatea comisiunei
europene, ceeace putea să aibă
consecinţe foarte periculoase
pentru navigabilitatea gurei
Sulinei. Un conflict pe care Ruşii
l’au creat apoi la Stri-Stambul
şi prin care urmăreau să ne
alunge pe noi cu totul dela gurele Chiliei, era a doua
consecinţă a acestei nesocotinţe austriece.

Italia, legată prin micele interese speciale ale liniilor
ei de navigaţie, avea o atitudine prietenoasă, din cauza
raporturilor ei cu Anglia şi cu România, însă nu arată
un deosebit interes pentru chestiunele proprii ale
comisiunei. Ba chiar în timpul epidemiilor făcea
adeseori dificultăţi din cauză măsurelor - displăcute şi
costisitoare pentru vapoarele companiele de navigaţie
italiene - dar necesare în interesul general şi al apărărei
ţărei de epidemii.

România , legată prin propria ei viaţă de
navigabilitatea gurilor Dunărei, neurmărind satisfacerea
nici a unui interes particular, ci numai a marelor interese
comune - a întreţinerei navigabilităţii gurelor şi a
apărărei libertăţii navigaţiunei şi comerţului - de şi stat
mic, şi’a câştigat încetul cu încetul un deosebit prestigiu
şi o incontestabilă autoritate. Acest prestigiu se mărea
şi prin rolul ei de gazdă cât şi prin recunoaşterea
sacrificiului mare ce’l aducea pentru un scop superior.
Graţie acestei situaţii ce şi’a dobândit-o, ea a putut
întotdeauna ţine concesiunea să meargă pe drumul drept
al îndatorirelor ei stabilite prin tratate; a ştiut să

paralizeze orice tendinţe de acaparare şi orice încercare
de a aduce vre’o atingere intereselor ţării, şi să evite
orice fel de conflicte.

Acest prestigiu mare câştigat de România, ne-a
fost, însă, încă şi de un mai mare folos, atunci când
Anglia, care’şi găsise acum alte locuri mai comode
pentru aprovizionarea patriei lor cu cereale, şi deci,
nemai fiind legată de Dunăre printr-un interes atât de
mare, s-a început a se desinteresa de mersul lucrărilor
de aci. Acuma numai numărul mare de vase engleze

ce vin aice (peste 1 mil. tone anual)
şi comerţul mare ce’l fac aci,
transportând cereale şi importând fier
şi cărbune din Anglia - erau singurele
interese, de ordin totuşi secundar,
care o legau. Delegatul englez nu mai
era ales din persoane marcante şi nu
mai punea acum aceiaşi rîvnă în
apărarea intereselor mari ale
comisiunei, ci mai mult în chestiele
de sprijinirea comerţului ţărei sale.
Delegatul rus începuse a câştiga ceva
mai mult teren, Turcia slăbise prea
tare, ţările neriverane se arătau tot
mai indiferente şi numai Germania
şi Austria, interesate direct ca
riverane, luptau hotărâte alături de
noi. Aceasta era situaţiunea înaintea
izbucnirei războiului mondial, care a
schimbat apoi cu totul raporturile
dintre state şi a pus în evidenţă
alte interese.

 Dunărea românească

Până aci am încercat a schiţa în linii generale cursul
superior şi mijlociu al Dunării şi a pune totodată în
evidenţă câteva din problemele legate de aceste părţi
ale ei. Am făcut-o aceasta mai mult în intenţiunea de
a da o idee generală despre fiinţa, vieaţa şi evoluţiunea
fluviului şi a basinului său în toată întregimea sa, cât şi
cu scopul de a procura datele de care aveam nevoe
pentru priceperea celor ce urmează. Vom trece acum
la descrierea cursului inferior, adică în partea care
curge prin Câmpia Românească până la gurile ei de la
mare, spre a arăta viaţa şi activitatea sa şi pe această
porţiune şi a completa astfel acele elemente, care ne
sunt necesare pentru a putea judeca diversele probleme
ce le prezintă şi îndatorirele de muncă ce ni le impune
acest mare fluviu.

Din studiul părţii sale superioare, până la Câmpia
Românească, am văzut că se constată fapte, care ne
pun în evidenţă geneza şi activitatea gigantică pe care
a desfăşurat-o odinioară acest fluviu dominator al

(continuare în pagina 21)
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Prolific cum e şi cum îl ştiu de atâta  vreme,
Vasile Ghica revine cu un nou volum de
panseuri, În ghearele râsului (Editura Grapho
Press, Tecuci,2015), o culegere de gânduri
concentrate, sprinţare şi cu funcţie terapeutică
pentru cei consternaţi de nebuniile acestei lumi.
Pedagogul nu se dezminte.
Prin frânturile sale de gând,
sprinţare şi delectabile,
autorul face şi educaţie
civică, îl obligă pe cititor la
reflecţie, la evaluări, la
disocierea binelui de rău.

N-am mai ţinut evidenţa
tuturor demersurilor sale
aforistice, ştiu doar că este
destul de bogată, că a
optimizat acest gen de
reflecţii, frânte şi laconice,
şi-a făcut din panseuri un
mod de a lua în răspăr
metehnele noastre de toate
zilele şi derapajele cu care
ne-am tot confruntat în
ultimul sfert de veac. Nu are
o reţetă anume, în actul de
plăsmuire a panseurilor, dar
foloseşte deseori asocierea
paradoxală, aducerea
faţă-n faţă, în oglindă, a unor
noţiuni antinomice în scopul extragerii unui sens
nou, de cele mai multe ori surprinzător,
imprevizibil, hazos şi/sau caricaturizant.

Autorul pare convins că cea mai
sănătoasă solidaritate umană ar putea fi
edificată de umor (p.85). Probabil că are
dreptate.  Să nu uităm niciodată, ne
avertizează, că din surâs, surâs răsare (p.85
iar veselia unei epoci, supralicitează, este
direct proporţională cu inteligenţa ei (p.83).
Deseori, lângă lăcomia bogatului stă lenea
săracului sau Succesul se transformă, de
regulă, în ţintă nu în model (p.100).

 La fel de frecvente sunt dispunerile metaforice,
irizarea stilizată a unui gând, a unei idei, a unei opţiuni.
Într-o generaţie există doar câţiva scriitori lână-n
lână. Ceilalţi suntem urziţi din tot soiul de
înlocuitori (p.97). Sau: Fertili vom fi toţi. Măcar
ca ţărână.(p.83). Sigur că cele două modalităţi

subliniate mai sus nu epuizează, nici
pe departe, ansamblul mijloacelor
folosite de autor în plăsmuirea
aforismelor. Cele mai multe
procesează o asociaţie de termeni
şi idei din care rezultă o concluzie
aforistică sagace, surprinzătoare,
năstruşnică şi de efect. Aforismul
este concluzia unui întreg proces de
elaborare, din care autorul nu
dezvăluie decât rezultatul, sfârşitul,
încheierea. Timpul transformă
treptat aspiraţiile în nostalgii
(p.5). Îl confirmăm. Care nostalgie
nu se decontează dintr-o nelinişte a
spiritului, dintr-o pătimaşă
scormonire prin interioarele Eului?

La fel de adânc se arată
şi următorul: Două cămile trag de
noi toată viaţa: aspiraţia spre
echilibru şi tentaţia aventurii (p.7).

Diversitatea tematică şi varietatea
ideilor puse în circulaţie conferă
aforismelor lui Vasile Ghica o

anumită graţie, savoare, apetenţă dar de multe ori
resurecţionează însăşi gândirea corectă în înţelegerea
devălmăşiilor care, de multe ori, imprimă acestui secol
prezumţii nebuloase şi absurde. Dac-ar fi grupate
tematic s-ar putea alcătui nişte manuale de etică, de
estetică, de conduită şi comportament. De altfel,
aceasta este şi principala calitate a plăsmuirilor lui Vasile
Ghica. Fiecare cititor găseşte în aceste frânturi de gând
ceea ce caută şi ceea ce-l interesează. De asta le
apreciez, le citesc cu plăcere şi interes şi le recomand
cu căldură tuturor celor interesaţi de o gimnastică a
minţii crocantă şi întremătoare.
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Reputatul poet şi publicist ieşean
Cassian Maria Spiridon, redactor-şef al
prestigioasei reviste Convorbiri literare
de peste 20 de ani şi preşedinte al Uniunii
Scriitorilor, Filiala Iaşi, a prezentat în
cadrul Festivalului Naţional al Cărţii Axis
Libri, Galaţi/2015, organizat de
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”,
cartea Pornind de la zero , „ediţie
necenzurată a cărţii de debut apărută în
1985”. Un eveniment mai puţin obişnuit,
prin această carte-document autorul
dezvăluind faţa hidoasă a cenzurii literare
din anii dinainte de 1989,
al cărei victimă a fost.

Considera ţiile mele
privind cartea lui Cassian
Maria Spiridon sunt
făcute, mai ales, din
perspectivă istorică şi
morală şi nu poetică.

Cartea Pornind de la
zero a fost propusă spre
publicare de juriul
concursului de debut în
poezie pentru anii 1979-
1980 al Editurii Junimea,
juriu format din cunoscute personalit ăţi literare
ieşene ale timpului: Constantin Ciopraga, Daniel
Dimitriu, Nicolae Turtureanu, Andi Andrie ş, Doina
Florea-Ciornei şi Gheorghe Drăgan. Din păcate,
conform obiceiului vremii, textele propuse de autor
au fost supuse unei draconice cenzuri, multe dintre
ele fiind respinse grosso modo, altele serios
ciopârţite, iar altele „măcelărite” prin eliminarea unor
cuvinte precum sânge, cenuşă, fantomă, înger,
Mitropolie etc. „Torţionarii” textelor scrise şi
propuse spre publicare de Cassian Maria Spiridon
sunt numiţi în Nota cărţii publicată în 2015 redactorul
şef al Editurii Junimea, Virgil Cuţitaru, „una dintre
cele mai importante figuri ale criticii literare ieşene
şi profesor al Universităţii „Al.I. Cuza” şi directorul
Editurii Junimea, Andi Andrieş, „dramaturg de certă
valoare”, „un bun manager de presă culturală”, aşa cum
au rămas în conştiinţa posterităţii. Autorul cărţii îşi
aminteşte că în întâlnirea cu directorul editurii „am
avut uimirea să aflu că mai sunt 18 pagini cu tot cu
pagina de gardă, pagina de titlu, sumar etc.” După
îndelungi tergiversări „plachetuţa” apare la Editura
Junimea în 1985.

Întăresc ideea consemnată mai sus că volumul
Pornind de la zero, apărut în acest an „într-o reeditare
necenzurată” este, din punctul meu de vedere, o
carte-document, o carte de istorie, o carte de
educaţie. Este o evidentă mostră a efectelor cenzurii
vremii. „Am reprodus în această reeditare, prin
scanare, câteva pagini aprobate de redactorul de carte,

conform ştampilei editurii, dar eliminate de
redactorul şef, cât şi pagini din cartea tipărită,
în paralel cu textul iniţial, spre a evidenţia
diferen ţele”, lămureşte autorul. Sunt
constatări indubitabile privind modul în care
cenzura vremii îşi făcea „datoria”, adevărate
pagini de istoria literaturii. De asemenea,
autorul transmite un mesaj condeierilor de
azi, dar şi celor mai „copi”, „ce n-au fost
obligaţi să treacă prin astfel de furci caudine”,
considerând că lucrarea „poate fi un studiu
de caz asupra manierei în care se practica
cenzura ideologică înainte de 1989”.

Uneori, nici întâmplarea nu
este…întâmplătoare. În timp ce
elaboram acest text am primit
de la colegul şi prietenul Viorel
Şerban, alias Dan Movileanu,
cartea de poeme „Alfabetul
disperării”, apărută în acest an
la Editura Ateneul Scriitorilor,
Bacău, care, în anul 1979, cu
titlul „Rotitoarele sfere” „a fost
respinsă de juriul „Concursului
de debut” prezidat de marele
critic literar, Constantin
Ciopraga.

Cartea lui Cassian Maria Spiridon poate genera însă şi
o dezbatere controversată. Câteva întrebari se impun: de
ce autorul a aşteptat 25 de ani pentru a scoate de la „sertar”
această carte? Mai mult, de ce a „dezvăluit” experienţa
prin care a trecut abia după moartea acuzaţilor Virgil
Cuţitaru şi Andi Andrieş, de ce nu a ridicat sabia dreptăţii
înainte de trecerea la cele veşnice a celor doi. Eventualele
reacţii ale acestora ar fi putut întregi cunoa şterea
practicilor şi metodelor folosite în asemenea situaţii, cui
servea „masacrarea” textelor propuse, ar fi putut face
cunoscute consideraţiile critice ale celor doi cu privire
la creaţiile poetului. Am fi putut afla cine şi dacă i-a
condiţionat autorului apariţia cărţii de includerea în sumar
a unui „poem dedicat partidului şi conducătorului suprem”,
am fi putut contura mai bine disiden ţa acestuia.

Adesea, omul nu uită, dar totuşi mai iartă. După 30 de
ani de la „eveniment” - volumul publicat „masacrat” în
1985, autorul scrie că Virgil Cuţitaru avea „îndemânare
de măcelar”, iar Andi Andrieş „satisfăcut de lucrarea
subalternului, a început a număra, în faţa mea, câte pagini
au mai rămas”.

Dincolo de aceste semne de întrebare, Cassian Maria
Spiridon vrea şi reuşeşte să fie convingător, argumentativ.
Pentru mine şi nu numai, Pornind de la zero este un util
izvor istoric, un excelent documentar cu evidente valen ţe
educative.

*Cassian Maria Spiridon, Pornind de la zero, Editura
Charmides/2015.
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Eleva Şcolii „Mihai Eminescu”, Cristina
Vasiliu, clasa a III-a C, „banca de la geam”,
debutează editorial cu volumul „Suflet de
stea”, Editura Nico, Tg. Mureş, 2015, 66 de
pagini, „premiera” sa lirică, în „stagiunea” de
primăvară ai celor zece ani împliniţi, sub semnul
inspira ţiei poetice şi a imboldurilor venite
dinspre modelele sale ilustre, poeta
Ana Blandiana şi  cuvintele calde,  ca o
binecuvântare: „Pentru un suflet îngeresc”,
de pe pagina de gardă a cărţii; poetul Nicolae
Băciuţ şi vorbele sale încurajatoare: „De aici,
Cristina Vasiliu începe o
lume,  i  se deschide un
drum”, din postfa ţa
volumului; şi prozatorul
Romulus Rusan,  care
i-a promis Crist inei. . .
o excursie fascinantă
prin „America
ogarului cenuşiu”!

Cartea micuţei poetese
însumează 29 de poeme de
o inocenţă juvenilă, cele
mai multe de factur ă
religioasă, cu incanta ţii
liturgice, la vecernia de
seară, în acorduri molcome
de toacă  şi  sonori tăţ i
preclasice ale
„Clavecinului bine
temperat”,  cu gra ţ ia şi
smerenia cuminte a
rugăciunii  unui  copil
înainte de culcare.  O
poezie care parcă ar veni
din alte vremi, mai blânde
şi mai aşezate, cu dangăt de
clopot, ca în „Didahiile”
lui Antim Ivireanu sau
„Psaltirea în versuri” a Mitropoli tului
Dosoftei; şi o poetă de secol XXI, de-o puritate
celestă, care se joacă... „de-a poezia” cu gra ţia
inconştientă a creştinilor care mureau pentru
credinţa lor în arenele sacrificiilor Romei
imperiale.

Volumul de versuri „Suflet de stea” se
distinge ca o ediţie de lux, în condiţii tipografice
de excepţie, îmbogăţită şi de ilustraţia în culori-
pastel, semnată de pictoriţa Constanţa Abălaşei-
Donosă, 29 de crochiuri vivace, iconografie
tradiţională, peisagistică şi portrete de copii,
care completează, într-o atmosferă celestă
uneori,  uşor bucolică  alteori, compendiul
tematic al celor 29 de poezii.

În cartea Cristinei există structuri lirice,
poeme, poezii, neîncadrabile vreunei prozodii
anume, dar sigur moderne, cu doar... palide aluzii

la ideea de strofă, de ritm sau rimă de tip clasic, ca la
şcoală; în afara unor... uşoare „accidente” de rimă
împerecheată, poate pentru că dominantă rămâne
tematica religioasă, iar la prima lectură, cititorul, chiar
cel fără o minimă cultură ecleziastică, religioasă, va
înţelege că singura atitudine convenabilă şi responsabilă
rămâne doar propria rela ţie cu Divinitatea şi că, până la
urmă, orice ingerinţă în interpretarea faptului religios
rămâne doar mistica intimă imperturbabilă după crezul
său artistic, pe o constantă programatică, deşi uşor
alterată, nuanţată de frământări, ezitări şi sincope de
conştiinţă, ca „Missa solemnis”, iar varianta poetesei

poate fi acceptată sau nu...
Volumul de versuri din

portofoliul spiritual al unei
fetiţe de zece ani se deschide,
la pagina 7, cu un poem de-o
puritate angelică, juvenilă şi
de-o sinceritate  cald ă ,
dedicat poetei-model, ca o
declaraţie de iubire şi respect
nedisimulat, doamnei Ana
Blandiana: „Ana în floarea-
soarelui”:  „Sub raze de
lumină,/ Privea uimită cu ochi
cristalini/ Şi suflet de crini,/
Spre bolta albastră a cerului
fereastră/ .../ Trezită în altă
lume,/ Simţea cum petalele
florii pe care stătea/ Vorbeau
cu ea, o fascinau/ ... / Spice
de grâu, în valuri de râu, se
mişcau -/ Pe Dumnezeu,
pentru ea, îl chemau -/ ... / Ana
sus, Ana pe pământ,/ În veci,
Ana – cu Cuvânt!”

Urmat de o poezioară, cu
rimă  încrucişată  şi  cu
incanta ţ ia  melodică ,  şi
solemnă ,  şi  cucernică ,  şi

naivă a unei rugăciuni a copiilor de vârstă foarte mică:
„Înger îngeraşul meu/ Ce mi te-a dat Dumnezeu/ Eu sunt
mic/ Tu fă-mă mare... (nu-i aşa că v-o amintiţi?!), care
stabileşte o anume ritualică didactică, între profan şi
sacru, cu reguli stricte de propovăduire religioasă,
ca-ntr-un „manual al bunului cre ştin”: „Înger, îngeraş,/
Cu bujori de copilaş,/ Cu păr blând de catifea/ Şi cu
sufletul – o stea,/ Cine-ţi dă aripi să zbori/ Şi la noi să
te cobori?!” („Îngerul”, pag. 11); şi parcă ar urma urarea
caldă şi iubitoare a doamnei profesoare Vasiliu: „Somn
uşor, vise plăcute/ Îngerii să te sărute!”, adresată
talentatei sale fiice...

Şi, ca să schimb puţin registrul liric, iată şi chipul
mamei, în tonuri nostalgice de George Co şbuc, un
portret cu viziuni luminoase, ca şi cel făcut doamnei
Ana Blandiana, ca o magie a nevoii de ocrotire: „Mama
se-ndreaptă mereu spre mine,/ Cu ochii blajini şi
umbletul lin;/ Roua pe păr ea o poartă!/ .../ Mamă dragă/
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Privirea ta blândă/ Seamănă cu arborii înfloriţi,/ Îmi
aminteşte de soare!” („Mama”, pag. 15), pe o partitur ă
ca un Preludiu  de Claude Debussy, şi idilic, şi infantil.

Revenind la profilul tematic major al volumului
„Suflet de stea”, pentru o fetiţă de doar zece ani, nevoia
de Dumnezeu ar părea anacronică prin raportarea la
conceptul dual, între „credinţă şi tăgadă”, ca la Tudor
Argezi, sau la cel al Creaţiei Divine şi al teoriei atee a
Evoluţiei speciilor, darwinistă. Pentru Cristina Vasiliu,
pentru poeta Cristina Vasiliu, lucrurile sunt clare, în
viziuni luminoase, crepusculare: „Dumnezeu se na şte,/
În aura de astre” („Naşterea”, pag. 19); deşi parcă ar
încerca-o un existenţialism în impas şi o alternativă
ideatică, în tonalitatea gravă a unui Coral de Bach,
dintr-un poem de-o simplitate,  de-o naiv ă  şi
impardonabilă nedumerire: „Apă-n pământ,/ Stea – în
cer,/ Peste noi toţi,/ Un adânc mister”, se confesează
Cristina, ca la o Spovedanie în faţa duhovnicului ei, în
Săptămâna Mare („Apă cerească”, pag. 29).

Ba chiar parcă ar încerca-o un u şor „atac de
panică”, spirituală, în faţa misterelor existenţei fiinţei
umane şi a tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ, şi a unui
început de nonaccept, ca o revoltă în genunchi, şi a unui
puseu timid de alternativă, de Toma Necredinciosul,
nedusă până la capăt: „Mă rog,/ Plângând din pleoapele
de cer/ ... / Ceaţa mă cutremură...” („Ceaţa”, pag. 35);
„ceaţa”, ca o metaforă!

O incredibilă maturitate conceptual religioasă, ca o
justi ţ iară ,  posibilă  excomunicare:  „În mâini le
Creatorului ceresc,/ M-am cutremurat...” („Globul”,
pag. 43), care mi se pare prea mult, prea matur, chiar în
accep ţ iunea unei educa ţ i i  religioase precoce a
Cristinei Vasiliu.

Parcă prea multe dileme existenţiale pentru tânăra,
foarte tânăra poetesă, întrucât impresia de prim contact
cu poezia sa trimite spre un fel de neastâmpăr din zona
unui copil răsfăţat, care nu prea mai ştie ce să facă cu
atâtea daruri, aduse şi de Sf. Nicolae, pentru că şi-a
lustruit cu grijă încălţările, şi de Moş Crăciun, sfântul
„travestit” în Moş Gerilă din copilăria pervertită în
ateism a părinţilor săi: „Mă-ntreb, atunci, timidă şi
nedumerită: «Este o lumină din adâncuri, plină de
poveste,/ Sau e vreun semn divin ce-mi d ă de veste?»”
(„Soarele”, pag. 49).

Există în poezia Cristinei Vasiliu o direc ţionare spre
Divinitate, ca o obsesie, ca un canon al aşteptării, al
nevoii de certitudine, într-o lume în care intuie şte,
percepe involuntar, instinctiv, nereguli şi nesiguranţă,
în ciuda protecţiei părinţilor săi, mama şi tata, şi a
cuvântului cald al duhovnicului, părintele său spiritual.
Crist ina, poetesa Cristina Vasiliu, are propriile
nedumeriri, are întrebările ei, cele mai multe fără
răspunsuri,  şi -atunci izbăvirea vine tot  dinspre
interogaţiile retorice ale crezului său duhovnicesc.

„Suflet de stea”, un volum de versuri, pe o temă
religioasă  atipică ,  discursivă  şi  înclinată  spre
mesianism, dintr-o „catedrală a speranţei şi liniştii
sufleteşti”, pe acordurile în presto-cantabile ale unui
cântec de slavă şi ale unui maiestuos „Ave, Maria”,
deşi o alătur pe Cristina în planul crea ţiei literare, cu
indulgenţa şi admiraţia necesare, celebrului personaj
al scriitorului francez Jean Baptiste Poquelin, zis
Moliere, care... „nu ştia că face proză!”

(urmare din pagina 7)

Continuă fără să mai respire:
- Am pus peştele tăiat în tavă cu cartofi... apă cu puţin ulei

până îl acoperă cu totul... asta voiam să te întreb la telefon: când
pun condimentele?

- Un moment, îi spun, să verificăm cartofii. Dacă ei sunt gata,
peştele e cu siguranţă. Deschid cuptorul aragazului şi dau verdictul.
Gata! Pregăteşte sucul de roşii, piperul, două, trei foi de dafin şi
mult, mult usturoi.

Gina se repede la toate odată ca o maşină scăpată de
sub control.

- Vai, Ica, nu mai am foi de dafin!
- Mai bine, zic, eu nu suport mirosul.
- Dar Vasile?
- O să punem două pahare de vin alb la sfârşit, poate chiar

trei să-i treacă de condimente. Ai vin alb, nu? Caută în debara
prin plocoanele domnului secretar.

Cu eforturi conjugate „Bumbeşti-Livezeni-ul” nostru culinar
este scos din cuptor şi arată bine. Fac un semn către camera
Anuţei.

- Mai doarme cel puţin o oră, se dezvinovăţeşte Gina.
Mă ridic să-mi pun geaca.
- Ce faci dragă, nu rămâi la masă? Încearcă Gina să mă îmbie.
- Nu renunţ seara la obişnuitul meu lapte bătut

cu grisine.
În uşa de la intrare, Vasile se mai şterge cu o cârpă pe mâini.

Am plecat la timp!
- Vezi că te aşteaptă jos.
- Cine? zic.
- Marinarul. Cică te cunoaşte.
Uimită, rămân fără glas. Noroc că uşa apartamentului s-a închis

la timp. Număr treptele palierului care parcă s-au împuţinat
instantaneu. Lungesc timpul lustruind balustrada cu privirea.

 N-am ce face, întâlnirea pare inevitabilă. Ca un animal fără
scăpare mă îndrept direct către umbra din mijlocul aleii.

- S-a întâmplat ceva?
- Nu. Te aşteptam să te conduc spre casă. E deja întuneric.
- Mulţumesc, dar stau foarte aproape.
- Ştiu.
- Şi ce mai ştii? întreb înţepată.
Mă urmează îndeaproape.
- Ştiu că eşti cumnata lui Vasile de la scara trei; mai ştiu că vii

să-ţi vezi nepoţica; că lucrezi la Navlomar şi că eşti înnebunită
după tunsori a la garson.

Mă opresc brusc. Aproape dă peste mine.
- Altceva mai ştii?
- Păi... îngână contrariat de bruscheţea mea. Am un bileţel

mic, murdar de ulei cu numărul tău de telefon. Vasile a fost
foarte amabil...

Doar aerul rece al toamnei mă avertizează că am rămas
cu gura deschisă!

- Înghite-l! strig sugrumată de indignare.
Doamne, în lumea asta mare, în fiecare secundă moare doar

cineva nevinovat! Nu-mi dau seama dacă merg repede sau fug.
Trec strada, dar nu urc pe dalele de piatră din H. Ştefan direct
spre casă. Continui drumul pe faleză către „P”-uri. Mă urmează
într-o muţenie vinovată. În faţa primului bloc turn, între magazinul
pescăresc şi cofetărie, îi aştept ultimii paşi. Vreau totuşi să ne
despărţim civilizat. Un vânt cu stropi mari de ploaie şi frunze uscate
plutind peste noi s-a stârnit din senin. Îmi face semn să intrăm în
cofetărie.

(va urma)

ICA
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Cartea cunoscutei cercetătoare Livia
Ciupercă se înscrie în seria restituirilor unor
„biografii literare şi opere artistice mai puţin
explorate din orizontul nostru cultural”. De data
aceasta, autoarea
încredinţează tiparului
lucrarea monografică
i s t o r i c o - l i t e r a r ă
Alexandru Lascarov –
M o l d o v a n u .
Încorsetările unei
vieţi. Prefaţatorul
cărţii, directorul
Muzeului Naţional al
Literaturii Române,
Lucian Chişu, salută
preocuparea Liviei
Ciupercă de a aduce în
actualitate opere
„aproape uitate ale unor
scriitori importanţi în
momentul activ al
creaţiei lor”. În acest
caz, autoarea „face
tentativa de a reda
integral imaginea operei lui Alexandru Lascarov
– Moldovanu”.

Alexandru Lascarov – Moldovanu este unul
dintre intelectualii României „uitaţi sau puţin
cunoscuţi”. Tecucean prin naştere, format la
Tecuci, Bârlad şi Iaşi, a trăit între anii 1885-
1971 şi a fost un apreciat jurist, politician, scriitor,
publicist şi traducător. A lăsat o operă bogată,
peste 30 de lucrări, apărute în timpul vieţii sau
postum, studii şi articole în presa vremii, de o
mare diversitate tematică şi de gen. Şi, poate,
mult mai multe volume nepublicate, aflate în
manuscris, descoperite şi semnalate de Livia
Ciupercă în această carte, aflate în arhiva
Bibliotecii Sfântului Sinod.

Cele peste 300 de pagini ale cărţii sunt
structurate în mai multe capitole: primul dintre
acestea este dedicat, cu preponderenţă, printre
altele, activităţii radiofonice la Societatea de
Radio Bucureşti, de slujitor şi susţinător al Şcolii
sau în diferite funcţii administrative – judecător
de plasă la Babadag, administrator de plasă în
judeţele Covurlui şi Tulcea, avocat şi juristconsult

la Focşani; capitolele următoare aduc în prim plan două
dintre scrierile lui Alexandru Lascarov - Moldovanu
dedicate copiilor, mai multe povestiri cu caracter
moralist, apoi scrieri elogioase la adresa unor

personalităţi, în rândul cărora marele
istoric Nicolae Iorga este cel dintâi,
căruia, la împlinirea vârstei de 50 de
ani, în 1921, îi dedică un volum
omagial, o adevărată monografie a
vieţii şi operei acestui „stâlp al istoriei
românilor”. Emoţionant este şi
omagiul adus de Lascarov omului
integru şi mare patriot Apostol D.
Culea, „fost institutor, autor de
manuale şcolare, animator cultural,
scriitor, traducător, publicist”.

Ultimele două capitole, aproape
150 de pagini, con ţin scrieri cu
caracter religios, dedicate de
Alexandru Lascarov familiei
creştine, istoriei şi credinţei noastre
strămoşeşti. Este semnificativă
evocarea romanelor Mamina (1934),
Întoarcerea lui Andrei Pătraşcu
(1936) şi Tătunu (1937), romane „de

o profundă vibraţie sufletească”, în prim-planul cărora
se află familia creştină. „Recunoaştem - în aceste
romane, apreciază autoarea cărţii - exprimări de suflet
aproape unice în literatura română, acea trăire,
părintească, de profunzime emoţională, în aşteptarea
pruncului-zămislire din tine, carne din carnea ta, trup
din trupul tău, fruct al iubirii întru înflorirea familiei
tale - a marii familii care este Neamul tău străbun,
Neamul tău Îndumnezeit de la Tatăl Ceresc.”

Revenim asupra câtorva dintre temele abordate
de Lascarov în preocupările sale radiofonice sau
scriitoriceşti. Demnă de evidenţiat este activitatea de
luminător al sătenilor prin emisiunile concepute şi
prezentate la Radio Bucureşti timp de peste 10 ani,
1930-1940, activitate misionară asemănătoare cu
aceea a lui Simion Mehedinţi prin Dumineca
Poporului. Amintim emisiunile: De vorbă cu sătenii,
Pentru săteni, Minunea Învierii, Înţelesul
Crăciunului, Despre datini, Poezia muncii, Echipa
studenţească şi viaţa sufletească a satului, Gazeta
sătenilor, Un vlădică de neuitat etc. De asemenea,

(continuare în pagina 29)
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Cartea lui Valentin Leahu, Cu
sufletul seară (Editura Grinta,
Cluj-Napoca, 2014), abundă în
poezii de dragoste axate pe
multiple declara ţii care

accentuează forţa sentimentului, acesta aproape
fiindu-şi suficient. Poetul inventariază complexa
gamă de stări prin care a trecut împreună cu
perechea sa. Este prezent un ton aparte al
dialogului, fapt ce conferă şi evenimentelor „mai
încinse” o anumită relaxare. Multe poezii poartă
pecetea „retro” a scrisorilor
amoroase care metamorfozează
timpul trecut într-un mereu
elocvent prezent: să-ţi spun
iubito cum expediezi un suflet//
sufletul meu de exemplu:/ îl ţii la
naftalina vie ţii tale/ preţ de
câteva secunde lumină,/ apoi îl
îmbălsămezi cu lacrimile lăsate/
într-un pocal de căutare// adaugi
un pic de venin/ din fostele tale
plăceri/ şi îl bagi într-un plic
lipit cu nepăsare// timbrul nu-l
mai pui iubito/ sufletu-mi e
timbrat din oficiu/ cu neuitare
(timbru demisec). Totuşi, maşina
timpului ăsta cu miros de benzină
a traversat teritorii tuşante pentru
sufletul poetic, sublimările
estetice fiind recognoscibile în
acest volum situat apodictic între
bach şi bachus. Este o asumare a fondului naturii
dionisiace, cu toate exaltările caracteristice acestei
ieşiri din tipare. Discursul poetului nu exclude nici
abordările mai dure. Caracterul mutabil propriu
constantelor căutări îşi spune cuvântul. Tribulaţiile
vieţii sunt asumate cu asupra de măsură de Valentin
Leahu, acest regim al clar-obscurităţii având o
putere magnetică ce amprentează interiorul: de
prea mult bine// m-ai îngropat// între sânii tăi/ şi
m-ai rătăcit// de prea mult bine/ m-ai lăsat să-ţi
adulmec florile/ pe care le rupeam de la gura mea
bahică/ şi neliniştită// de prea mult bine/ m-ai
lăsat să-mi obosesc dimineţile/ în oglinda în care/
nu te vedeam/ decât pe tine// de prea mult bine
iubito/ mă vei lăsa imbecil/ să nu plec/ mai târziu
decât ieri/ ca o pierdută,/ pavlovică,/
neduhovnică,/ însetată,/ nenuntită,/ zgribulită şi
călcată de maşina de pâine// ce s-o mai lungim.../
ca o viaţa mea de câine (ca o viaţa mea de câine).
Cuvintele poetului frecventează sfere crepusculare,
mereu dedate nemuritoarelor aşteptări. Sunt vizate
adânci zone ale sensibilităţii, totul întru paradigma
iubirii, supusă constant aspectelor dramatice ale

abandonului: ştii iubito// niciodată nu ştii ce pierzi/ decât
când nu mai ai/ n-am uitat// aforismul tău citat/ din
clasorul cu umbre// apoi mi s-a tăiat răsuflarea/ şi
accesul la zilele sumbre (despuiere).Un aparte spirit al
amurgului adie printre versurile lui Valentin Leahu,
amintind de multe pun ţi peste abis, trecute cu bine.
Momentele când melancolia devine cople şitoare
obiectivează realitatea fragilă a naturii artistice. Câteodată,
în pofida neîmplinirilor, transfigurările poetice au valenţe
salvatoare, diafane: zăpada cailor cu clopo ţei/ ne-ajută
să întroienim în vise/ şi să ne-amintim/ de întâmplări//

ori de tablouri moarte/ de poezii
nescrise/ de gândurile goale/ sau
de-ale min ţii integrale// zăpada
cailor cu clopoţei/ ne-alungă iar/
suflet hilar (calculaţie). Versurile din
Cu sufletul seară vorbesc despre greu
bănuitele „paradisuri ale suspinelor” ce
animă intimitatea unui boem asiduu.
Neocolitele dureri devin uneori poezie,
împreună cu toată gama
antagonismelor presupuse în asemenea
situaţii. Iată şi o impresie hibernală, în
amintirea lui Ştefan Augustin Doinaş:
ninge cu bulgări de  zăpadă/ şi
mistreţii nu mai au colţii de argint/
înfipţi în şoapte// vânătorii se ceartă
pe un pahar pierdut/ în iarna asta
care/ vorba artistului/ nu mai are
putere// ninge cu bulgări mari de
zăpadă/ şi omul cel mare/ nu mai vrea
să ne vadă (înzăpezeală). În mijlocul

tuturor sfâşierilor, cu deosebită acuitate, irumpe nevoia
de sine: aveam nevoie de marea mea iubire// acum am/
doar/ nevoie/ disperată// de mine (nevoia de tine).
Situările morganatice au deosebită trecere în acest volum.
De aici derivă un deosebit farmec al acestor rememorări
din zodia mutabilelor „afaceri amoroase”. Boemia se
confundă cu fiinţa poetului, relaţie simbiotică greu
penetrabilă din exterior, dar dovedind, uneori, nea şteptate
profunzimi. În această circumstanţă, lirismul e mereu în
proximitate: când beau/ viţa de vie se adună în mine/
boabele se strâng la pieptul paharului meu// e vesel
paharul din viţa de vie/ e trist legănatul/ boemul nesaţ/
e greu că mă pierzi// tu iubită târzie/ e plumb că mă
scurgi pe un zaţ// venera îmi toarnă cu mâna-i zgârcită/
venus din milă/ lumină târzie/ eu/ dedublat// mai citesc
c-un chibiţ/în dorul beţiei// te ştiu fericită (neterminată).
Poezia lui Valentin Leahu pare aflată pe un drum perpetuu
al sufletului confruntat cu greutatea „zăpezilor de
odinioară”. E o asumare completă, atât a pulberii, cât şi a
înserării. Peste toate, primează arhiva clipelor ce poate se
vor întoarce spre a vesti noi orizonturi.
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Când pronunţăm
toponimul SOLEŞTI, gândul
ni se-ndreaptă spre Prima
Doamnă a sufletului nostru:

ELENA ROSETTI CUZA, deopotrivă, STURDZA,
după mamă. De când a văzut lumina zilei, la 17 iunie
1825, anul acesta, împlinindu-se deja 190 de ani,
copila Elena va cunoaşte liniştea, iubirea şi armonia
sufletească în spaţiul aşezării Soleşti (Vaslui), într-un
conac, astăzi o ruină. Se spune că omul sfinţeşte
locul. Ei bine, în această parte de ţară, se pare, nu se
prea ştie ce-nseamnă vrednicie în oglindirea în veci
de veci a ceea ce înseamnă
glorie istorică. Mă refeream,
de curând, şi la spaţiul numit
„Podul Înalt” (a se citi, în
acest sens, tableta: Un
<Principe al Creştinătăţii>
şi-un Podul Înalt
(deopotrivă,  pe site-ul
U.Z.P.R., sau în volumul
Durerea mea numără 33...,
Editura Timpul, Iaşi, 2014,
p. 103-106) şi acum, cu
voia dvs., amintind
despre Soleşti, şi despre
un mormânt... Şi nu
unul oarecare...

Dar mai cu sârg,
să-ntoarcem o filă de carte
şi să citim ce scria Lucia
Borş-Bucuţa (1895-1984),
la 1936, în monografia
Doamna Elena Cuza (Editura Naţională Ciornei,
Bucureşti; coperta cărţii înnobilată de o reproducere
realizată de pictorul Ion Stănciulescu; volum răsplătit
cu Premiul Femina, în 1940):

 „Sub muchia împădurită a unui deal din ţinutul
Vasluiului, pe o culme dinspre răsărit de satul Soleşti
ce mărgineşte spre nord larga vale a Vaslu(i)eţului,
se înalţă casa zidită de Catinca Rosetti din anul 1827,
cu aceleaşi caturi, cu aceleaşi faţade opuse una alteia
şi întregite de ceardacuri mari de zid. Tot atât de
albă ca şi atunci, ea izbeşte şi azi ochiul călătorului
neumblat prin acele locuri, cu pata sa de lumină ce
pare că deschide drumul în desişul copacilor bătrâni.
Aceasta era casa postelnicului Iordache Rosetti...”

Cu mare tristeţe să amintim, deşi nu ne face nicio
plăcere, acest vast domeniu nu mai păstrează nimic din
farmecul lui „a fost odată ca niciodată...” Putem
vizualiza (cu ochii minţii) faţada „tot atât de albă ca şi
atunci”, precum în copilăria domniţei Elena sau ca în
1936, când (deducem) scriitoarea a vizitat acele locuri
vasluiene?! O, nu, din nefericire, casa postelnicului
Iordache Rosetti va fi fost vandalizată, cu mare sârg, în
anii înspinaţi din istoria Ţării, de micimi ale timpului care,
nu numai că nu ştiau să preţuiască valoarea, dar au crezut
că distrugând un domeniu, vor uita anii de restrişte pe
care, totuşi, nu-i putem ignora. Dacă ar fi fost doar

distrugerea de case, n-ar fi fost
tocmai foarte mult, ci mai ales,
„prigoană aspră împotriva cetăţii
sufletului” (Lascarov-
Moldovanu), amprentă dură,
peste tot şi peste toate... S-au
comis greşeli care astăzi par
iremediabil a fi corectate, dar
nimic nu este imposibil dacă ar
exista voinţă şi puţină credinţă,
cât un bob de muştar.

Şi totuşi, cea mai mare durere
a cunoscut-o şi a acceptat-o, cu
stoicism, o fiinţă nobilă, viitoarea
Doamnă Elena Cuza, care,
posibil, să nu fi fost tocmai o
femeie foarte frumoasă sau
„timidă şi lipsită de farmec”,
după cum glăsuiesc unele voci...
Dar dintre toate mărturiile care au
străbătut până-n zorii mileniului

al treilea, cu mâna pe inimă susţinem, Doamna Elena
Cuza a avut un suflet de aur. În acest sens, putem aduce
doar câteva succinte argumente care să întregească
figura de o nobleţe regească (împărătească) a acestei
distinse femei şi doamne de secol al XIX-lea. Şi-a iubit
şi respectat Familia. A tolerat infidelităţile soţului, nu
numai din iubire, cât mai ales din respect pentru Ţară.
Despărţirea de Primul Domnitor al Principatelor Unite,
în mod cert, ar fi fost o pată cenuşie chiar asupra
Românilor. A acceptat, cu iubire creştină, să înfieze şi
să crească doi copii, care i-au fost iniţial prezentaţi
printr-o minciună grosolană. A tolerat, până în ultima
clipă a vieţii soţului ei, prezen ţa unei femei,
făclie sângerândă.
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Dar a nu uita (uitare!), în văduvie, Doamna Elena
a făcut tot ce a putut pentru a păstra neîntinată memoria
Primului Domnitor Român al Principatelor Române,
ajutând pe cei săraci şi contribuind cu fonduri băneşti
pentru construirea de şcoli care să poarte numele
acestuia. Un rol important, credem, l-a avut Domnia Sa
şi pentru ca astăzi să vorbim de aşezări româneşti care
poartă numele „Alexandru Ioan Cuza” în judeţele:
Botoşani, Iaşi, Galaţi, Focşani, Călăraşi, Dâmboviţa,
Constanţa sau în raionul Cahul.

Desprindem din noianul de mărturii care au rămas în
dalbă şi pioasă amintire despre distinsa şi nobila Doamnă
Elena Cuza doar una, ceea ce scrie Alexandru Lascarov-
Moldovanu (1885-1971):

 „În plasa dată mie spre oblăduire se găsea a fi şi un
sat care purta numele celui întâi domnitor al nostru:
Cuza-Vodă. Satul n-avea local de şcoală. Învăţătorul
ţinea lecţiile într-o căsuţă pitită, tristă şi întunecoasă...”
Gândul de a cere ajutorul şi Doamnei Elena Cuza devine
realitate. Însoţit de primarul comunei, Zamfir Crăciun,
şi de învăţătorul Ion Şerban, vor pleca la Piatra-Neamţ.
Era 28 ianuarie 1909. Deşi foarte bolnavă, Doamna îi
primeşte. Pe strada „Roznovanu”, în casa „Bacalu”,
reprezentanţii covurluieni se înclină cu veneraţie în faţa
„Domniţei”. Reţinem  simplitatea princiară: „ochii aceia
duioşi, mândri şi limpezi ca în vremea tinereţii...” Avea
83 de ani. „Vă dau şi eu obolul meu pentru şcoala din
Cuza-Vodă...” O mie de lei. Ultima ei glăsuire străpunge
Timpul: „Orice ar veni asupra capetelor noastre şi oricâte
valuri s-ar abate, noi să strigăm mereu: «Trăiască ţara
şi neamul nostru»!...” Vocea-i blajină avea să intre-n
nemurire, la 9 aprilie, acelaşi an. (Al. Lascarov-
Moldovanu, O vizită la Domniţa Cuza, din volumul Pe
drumuri de ţară... Amintirile unui fost subprefect, Editura
ziarului „Universul”, 1930)

La scurt timp după moartea Doamnei Elena Cuza,
Patriciu-Smulţi semnează în revista „Dunărea de Jos”
(Galaţi, nr. 2/octombrie 1909, p. 62-63) articolul „Să ne
fie de pildă”, un necrolog, de o tristeţe care perpetuează
şi-n acest prezent (2015), despre starea mormântului
de la Soleşti, din faţa bisericuţei „Adormirea Maicii
Domnului” (1858-1860) – ctitorită de Ecaterina Rosetti
(mama Doamnei Elena Cuza), văduva postelnicului
Iordachi Rosetti-Solescu, într-o dureroasă „lepădare de
sine”, cu un „grilaj de fier ruginit”, într-o modestie
soră cu pasivitatea. Niciodată nu-i prea târziu pentru un
gest creştinesc!

Dragi Români de pretutindeni, în iunie, anul acesta,
se împlinesc 190 de ani de la naşterea unei Principese a
Principatelor Române, vă rog, pregătiţi o floare şi-o
lumină de buni creştini – întru cinstirea aceleia care, cu
ultimele licăriri de viaţă, a rostit duios şi falnic sfat:
„Orice ar veni asupra capetelor noastre şi oricâte
valuri s-ar abate, noi să strigăm mereu: «Trăiască
ţara şi neamul nostru»!...”

continentului european; fapte, care ne fac să ne
gândim la existenţa Dunărei încă din timpurile
străvechi, când munţii Schwarzwaldului erau
acoperiţi încă cu groase păduri jurasice, formând
un povârniş astăzi dispărut, când relieful pământului
erà altul decât cel de astăzi; când munţii, intercalaţi
între Alpi şi Jura cu masivul Bohem, între Alpi şi
Carpaţi şi între Carpaţi şi Balcani, abia se ridicau şi
când basinele intercalate între aceste arcuri muntoase
se prăbuşeau; fapte, care ne arată că Dunărea îşi
menţinea albia ei împotriva tuturor acestor mişcări
isostatice, spărgând munţii şi umplând prăbuşiturile
dintre ei, spre a-şi urma calea ei de modelare şi
nivelare a feţii continentului european. Toate aceste
constatări ne pun în admiraţie pentru gloria din
trecut a activităţii acestui mare fluviu.

Prin studiul cursului inferior, ni se pune însă în
evidenţă măreţia adevărată a Dunării şi activitatea
gigantică pe care continuă ea a o desfăşura aci şi
astăzi sub ochii noştri. Dacă impresia, pe care ne o
dă, aspectul cursului - încet şi greoi - al cantităţilor
enorme de apă încărcate cu aluviuni, este aceea a
unui bătrân majestos, gârbovit de vremuri; pentru
ochiul atent al omului de ştiinţă aci este partea cea
mai tânără a fluviului; aci este atelierul gigantic de
construcţie, unde fluviul îşi desfăşură activitatea sa
de înaintarea domeniului uscatului asupra mării şi
de prelungirea continuă a cursului său.

Să descriem dar în scurt caracterele esenţiale şi
ale acestei porţiuni - cea mai importantă - a cursului
Dunărei şi să căutăm să ne dăm seama de activitatea
ce o desfăşoară şi de mersul evoluţiei ei. Aci însă nu
ne vom mai mărgini numai la o descriere pur geofizică
cum am făcut’o pentru celelalte 2 porţiuni din susul
ei, ci vom căuta a schiţà şi condiţiunile de existenţă
extrem de interesante, pe care acest fluviu le oferă
organizmelor care trăesc în apele şi în lumea sa şi
cărora ele au trebuit să se adapteze în mod special.
O voiu face aceasta, nu numai fiindcă, studiind
Dunărea, e interesant a cunoaşte şi laturea ei
biogeografică, dar, mai cu seamă, fiindcă rolul unor
organisme e aci atât de mare, încât nici nu suntem
în stare a pricepe activitatea geodinamică a fluviului,
fără a cunoaşte felul de vieaţă al acestor organizme
şi fiindcă biologia acestor organizme e atât de legată
de vieaţa fluviului, încât face parte din regimul său
natural; pe de altă parte şi fiindcă o întreagă serie de
probleme ştiinţifice şi economice, de cea mai mare
importanţă, sunt bazate tocmai pe condiţiunile
hidrografice şi biologice speciale de acest mediu de
trai cu totul particular.”

(urmare din pagina 13)

Dunărea...
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Geografia este istorie şi destin.
Soarta stă sub semnul geologicului.
Care sunt semnele zodiei geologice

ale românului?
Este clasică abordarea Carpaţilor drept

coloană vertebrală a neamului, spinare ce
uneşte cele două laturi ale limbii şi ale ţării.

Numai că românismul este o fiară cu două
spinări, dacă ar fi să-l parafrazăm pe cronicar.

Dunărea, prin valea sa şi grinduri, a fost un
spaţiu de etnogeneză, refugiu în vremuri tulburi,
asemenea piemontului carpatin.

Dar românismul sud dunărean este o
realitate istorică majoră, ocultată, stropită de
sângele aromânilor în principal în momente de
exaltare naţională clevetite de duşmani ai
neamului, dar de neşters din memoria istorică.

Dunărea a mai fost pentru români şi un dar
dumnezeiesc de ocrotire.

Fluviile au fost totdeauna axe de comunicare
şi penetrare geopolitică.

Datorită Cazanelor, înainte de vreme
cataracte, Dunărea a fost un ax gâtuit care din
cale de penetrare a devenit limes frontieră.

Imperiul otoman şi-a stabilit limita pe Dunăre,
la nord întinzându-se zona de vasalitate a căror
drepturi au fost garantate de capitulaţii respectate
strict de către un islam al corectitudinii.

Niciun musulman nu se putea stabili definitiv
la nord de Dunăre, nicio moschee nu se putea ridica
pe aceste pământuri.

O, Românie, unde sunt timpurile acelea?
Nu degeaba Ştefan cel Mare a lăsat urmaşilor

moştenirea încrederii în turc.
Binecuvântată fii, Dunăre, cu bijuteria geopolitică

numită Cazane!
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Când vine vorba de
medici scriitori,
invariabil mă gândesc
imediat la A.J.Cronin.
În vremea adolescenţei
mele timpurii, unul dintre
romanele pe care le-a
publicat scoţianul,
„Castelul pălărierului”, a
fost cea mai citită carte
de către băieţii din gaşca
în care îmi pierdeam
timpul liber, tăind frunză
la câini. Nu mai ştiu cui
aparţinuse tomul făcut
ferfeniţă, dar reţin că la
mine a ajuns fără coperţi şi cu filele făcute
mici suluri pe la colţuri. În schimb, dacă mă
gândesc la vreun medic român celebru, care
scria bine, primul care-mi vine în minte este
Vasile Voiculescu. „Ultimele sonete închipuite
ale lui Shakespeare”, publicate cu ani în urmă
în colecţia de format mic, Cele mai frumoase
poezii, sau romanul „Zahei orbul”, sunt, după
cum se ştie, cele mai cunoscute scrieri ale
renumitului medic-scriitor. Pe plan local, în
contemporaneitate, ne mândrim cu mai mulţi
medici care scriu, din care aş remarca pe
Nicolae Bacalbaşa, dar şi pe Vasile Popa.
Ambii şi-au câştigat un număr apreciabil de
cititori datorită talentului literar.

De curând mi-a căzut în mână un roman
care ne familiarizează cu lumea medicală a
unor vremuri pe care, mulţi dintre noi, am vrea
să le uităm, scris de Gheorghe Bacalbaşa,
medic obstetrician-ginecolog din capitală,
fratele geamăn al celebrului şi originalului
nostru concitadin, scriitorul, omul politic şi
medicul anestezist Nicolae Dobrovici
Bacalbaşa. Am lecturat „Domiciliu
obligatoriu”, uşor reticent la început, de parcă
aş fi avut fobia halatelor albe. În această
privinţă există ceva adevăr. Am oroare de

spitale şi medicamente, poate
pentru că tatăl meu şi-a petrecut
în aceste aşezăminte câţiva ani
din scurta lui viaţă, iar mama, în
ultimii ei ani petrecuţi pe această
lume, devenise dependentă faţă
de aparent inofensivele pastile de
algocalmin, pe care le înghiţea
cu pumnul. De aceea nu apelez
la medic decât în caz de extremă
urgenţă. Ştiu că nu e soluţia
optimă, dar nu pot proceda altfel.
Întorcând paginile cărţii, simţeam
parcă mirosul inconfundabil al
spitalelor şi sanatoriilor colindate
de tatăl meu. Poate de aceea

stilul mi se părea rece şi aseptic, aidoma culoarului
unui spital peste care trecuse recent mopul femeii de
serviciu. Treptat însă, înotând prin carte, evoluţia
dramatică a personajelor m-a prins şi m-am aplecat
mai cu atenţie asupra paginilor. Spre satisfacţia mea,
scriitorul nu insista asupra detaliilor legate de
practica medicală.

O clinică de chirurgie din Bucureşti, renumită prin
anii ’50 - ’60, este condusă de profesorul Zugrăvescu,
ajuns prin obedienţă şi impostură doctor în medicină.
El dispune după plac de soarta angajaţilor, neacordând
nici un gir profesionalismului, ci numai delaţiunilor şi
linguşelilor, ca un feudal care hotărăşte discreţionar
soarta supuşilor săi. Nu ezită să-şi atribuie succesele
„colaboratorilor” săi, cum îi place să-i numească pe
cei mai buni dintre medici, aceştia fiind Ovidiu
Singureni, Horia Preda şi Ioana Lujeriu, cei care îl
însoţesc, de regulă, în sala de operaţii, dar pe care nu
se dă în lături să-i înjosească dacă are chef. E chiar
una din plăcerile lui diabolice. Unul dintre cei supuşi la
astfel de umilinţe, doctorul Preda, asistă neputincios la
operaţia făcută de mediocrul profesor, în urma căreia
moare pacienta Ştefania B. Din păcate îşi face tardiv
mustrări de conştiinţă pentru că nu a avut curajul să
intervină, luându-i doctorului Zugrăvescu bisturiul de
călău din mână. Împreună cu ceilalţi doi medici prieteni,
Ovidiu Singureni şi Ioana Lujeriu, doctorul Horia Preda
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continuă să-şi bea cafeaua în fiecare dimineaţă, înainte
de a intra la program. Tustrei realizează că Zugrăvescu,
un nume ales excelent pentru a şarja fizicul de piticanie
al acestuia, reprezintă puterea, statul totalitar, la nivelul
microcosmosului din clinică. Vrând-nevrând trebuie
să înveţe aria compromisului dacă vor să rămână
în funcţii.

Profesorul Horia Preda scrie o lucrare, „Principii
noi în abordarea chirurgiei  funcţionale”, pe care face
imprudenţa să i-o arate profesorului. Acesta i-o ridică
în slăvi, spunându-i că vor merge
împreună la un congres de
chirurgie de la Paris, unde o vor
prezenta, autori urmând să
figureze profesorul Zugrăvescu
şi doctorul Horia Preda. La
Paris însă, unde într-adevăr
pleacă amândoi, Zugrăvescu îşi
arogă în totalitate lucrarea,
expediindu-l pe Horia să vadă
castelele de pe Loara,
spunându-i că organizatorii îl
trecuseră ca însoţitor, crezând că
profesorul vine cu soţia.
Nevenindu-i să creadă cum i
s-a furat lucrarea, numele lui
fiind trecut pe copertă cu litere
mici, doar în calitate de
colaborator, doctorul Preda
refuză excursia, preferând să
colinde Parisul pe toată durata
congresului. Se plimbă pe străzi
sau prin parcuri, dar intră şi în
anticariate, de unde ar vrea să achiziţioneze pentru
soţia sa, Adalgiza, vreo carte rară, la preţ modic, cu
banii pe care şeful clinicii se îndurase să îi întindă ca
unui milog, „pentru cheltuială”, cum se exprimase,
maliţios, înainte de a intra în sala unde urma să se
ţină congresul.

În urma morţii pacientei Ştefania B. profesorul nu
ezită să sugereze că vinovatul de serviciu ar putea fi
medicul Ovidiu Singureni, deşi acesta îl ajutase cu mai
mulţi ani în urmă să pună clinica pe picioare. În jurnalul
său, referindu-se la cel pe care îl ajutase cândva şi
acum îi era şef, Singureni scrie: „Şi-ar fi dorit să fie un
mare chirurg, dar cum nu putea şi-a organizat cu dibăcia
disperării aparenţele, Z. a intrat din Putere în chirurgie
şi nu i-a mai rămas altă cale decât de la chirurgie înapoi
la Putere.” În acţiunea obsesivă dusă împotriva

chirurgului Singureni, care îl ajutase cândva să-şi scrie
teza de doctorat, o mobilizează şi pe doctoriţa Sevastiţa
Vârtej, secretara de partid a clinicii. Întors de la o
vânătoare, profesorul se duce la clinică, direct în sala
de operaţii, unde îl surprinde pe doctorul Singureni fără
calota de pe cap. Venindu-i apa la moară, zbiară la el,
ameninţându-l cu sancţiuni aspre. În replică, doctorul
îl întreabă cum de-şi permite să intre în sala de operaţii
în costum de vânătoare, de parcă ar fi dorit să continue
„masacrul din pădure”. Aluzia e prea transparentă ca

profesorul să nu priceapă că se
referă la moartea Ştefaniei B.
Din acest moment Zugrăvescu
îşi intensifică, furibund, atacul
împotriva subordonatului său,
vânându-i greşelile sau
inventându-le. Îl marginalizează,
apelând şi la primitivul tovarăş
Lungu, „muncitor la bază” cum
îi place acestuia să se prezinte,
activistul din forul superior, pe
linie de partid, care convoacă de
urgenţă o adunare a oamenilor
muncii din clinică unde angajaţii,
instruiţi şi ameninţaţi de profesor,
să condamne cu mânie proletară
abaterea disciplinară a doctorului
Singureni. Limbajul de lemn din
timpul desfăşurării şedinţei este
şarjat până la pamflet. În final
Singureni este marginalizat şi
trimis să facă secundariat în
spital. Nu pentru mult timp,

pentru că se îmbolnăveşte şi cade la pat. Chiar dacă
îşi revine, întorcându-se la muncă, se stinge nu după
multă vreme, pe picioare, ca o lumânare îngropată în
nisip. La înmormântarea lui Singureni, profesorul îi
prezintă condoleanţe soţiei acestuia, aşezându-se
nonşalant şi protector lângă ea. Ca într-o piesă absurdă,
alături de îndurerata soţie, primeşte, în continuare,
condoleanţele, de parcă ar fi făcut parte din
familia decedatului.

Pe alt plan, atunci când Zugrăvescu simte că
funcţia de director îi este vânată de doctorul Cezar
Hobiţă, îl îndepărtează din clinică, trimiţându-l la un
aşa zis centru de cercetare medical, pe care îl
înfiinţează ad-hoc, de pe lângă o mare centrală
industrială, cerându-i să facă un studiu despre influenţa
mediului industrial asupra patologiei chirurgicale.
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Mai puternic ca niciodată, stăpân pe situaţie, se
gândeşte să-şi încununeze cariera de doctor în chirurgie,
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
Medicale, profesor şi şef de clinică, cu o monografie
despre chirurgie, al cărei autor să figureze, dar pe care
să i-o scrie unul dintre angajaţi. Întâi apelează la Preda,
dar refuzat de acesta se reorientează către doctoriţa
Ioana Lujeriu. În prealabil femeia acceptase să-i scrie
un articol, semnat însă de amândoi, după vechea
tactică, folosită de profesor în cazul lucrării prezentate
la Paris. O laudă şi îi promite marea cu sarea, inclusiv
că o va lua în Grecia, la un  alt important congres al
chirurgilor, dacă o să-i scrie şi lucrarea vieţii lui, pe
care să o intituleze „Chirurgia funcţională şi
reconstructivă”. Simţin-du-şi ameninţată independenţa
profesională, Ioana refuză să meargă cu profesorul în
Grecia şi nu acceptă să-i scrie lucrarea cerută cu
insistenţă. Ca şi în cazul doctorului Preda, profesorul
tună şi fulgeră, dar îi acordă un răgaz de gândire. Atunci
când Ioana îl refuză categoric şi a doua oară, profesorul
se dezlănţuie. Îi face dosar doctoriţei, inventându-i
neprofesionalismul şi indisciplina, făcând totodată o
sesizare împotriva ei, tocmai sus, la Comitetul Central
al Partidului Comunist. Aici cazul este preluat de către
consiliera cu probleme speciale, sinistra tovarăşă Maria
Pietraru. După intervenţia, în cazul doctorului
Singureni, a tovarăşului Dinu, activistul grobian, iată
că apărea şi securista. Fără aceştia abjectul profesor
nu ar fi reuşit să se menţină la putere. Interesant, în
ceea ce priveşte profilul personajului, este capitolul
LXXVII. Într-o discuţie cu Ioana Lujeriu, profesorul
se autocaracterizează ca fiind liderul absolut fără de
care clinica s-ar duce de râpă. „Celebritatea mea îşi
găseşte obârşia nu în profesionalism, despre care tu o
să afirmi că îmi lipseşte, nu în capacitatea didactică pe
care tu ai să mi-o negi, bineînţeles, şi nici în şcoala pe
care am format-o…ci în răul pe care aş putea
să-l fac oricând şi oricui.” Cinismul profesorului atinge
patologicul. Urmarea e că Maria Pietraru o chemă pe
Ioana Lujeriu la interogatoriu. La început securista îi
vorbeşte civilizat, dar când îşi dă seama că femeia din
faţa ei nu va ceda cu una cu două, ba mai mult, îi cere
dovezi alături de acuzele neîntemeiate, devine vulgară,
vorbindu-i ca la mahala. „ Ştii cine sunt? Pe cine
reprezint? Ştii câţi doctori am priponit la viaţa mea?
Din ăia mari, fă, nu ca de al’ de tine.” Speriată de
ameninţări, Ioana acceptă până la urmă să semneze o
cerere de transfer în Maramureş, la o exploatare
minieră din apropierea oraşului Baia Mare.

Autorul nu ne mai spune dacă profesorul
Zugrăvescu a mai găsit alt medic care să-i scrie
lucrarea menită a-i aureola cariera de excepţie. Sec,
ne relatează că şeful clinicii moare în urma unui infarct
miocardic, la doi ani de la ultimele evenimente descrise
în carte. La recomandarea tovarăşului Dinu, locul îi
este luat rapid de exilatul Cezar Hobiţă, care aşteptase
răbdător la mantinelă. Lumea însă nu e liniştită în
spital. Se aud şoapte pe la colţuri care spun că o
fantomă ar bântui noaptea pe culoarele albe ale
spitalului. E poate stafia lui Zugrăvescu care nu se
îndură să plece din locul unde s-a bucurat de
atâta putere.

Gheorghe Bacalbaşa se dovedeşte a fi un bun
cunoscător al sufletului omenesc. Astfel, oamenii pot
reacţiona instinctual, în chip nedorit de ei, crezând că
astfel se apară. „De foarte multe ori frica, timiditatea,
teama de a părea ridicol ne impinge să devenim
agresivi, aroganţi, artificiali, să ne îndepărtăm de noi
înşine, îndepărtându-i şi pe ceilalţi de noi” scrie
prozatorul, dostoievskian aş zice. Câţi dintre domniile
voastre nu aţi reacţionat aidoma în anumite împrejurări
pe care, după aceea, le-aţi regretat amarnic? Nici
descrierile plastice nu lipsesc din roman. Astfel, un
oraş de pe malul mării noastre are „clădiri scorojite cu
balcoanele aruncate agresiv peste stradă ca nişte sâni
de matroană”, iar acasă la medicul Singureni, în camera
tatălui său dipărut, profesorul Alexandru Singureni,
pluteşte discret un aer retro, de nobleţe prăfuită. „În
faţa biroului uriaş din lemn negru şi mat se
întindeau fotoliile grele de piele, pielea era
plesnită pe ici colo, fotoliile îmbătrâniseră şi
aveau riduri.”

„Domiciliu obligatoriu” este romanul scris de un
intelectual care a trăit în vremurile acelea, chiar acolo.
Peste tot, nu numai în lumea medicală, existau atunci
indivizi care ţineau în mâini puterea ca pe o secure.
Cartea se citeşte uşor, fiind scrisă cu meşteşug literar
de profesionist. Are exact doza de intrigă care să te
captiveze, menită a te motiva să-i întorci nerăbdător
paginile. Este un roman al alienării unor personaje
îmbătate de putere, dar şi al umilirilor, laşităţilor,
suferinţelor şi revoltelor mocnite, nefinalizate, ale celor
mulţi, obligaţi să se supună. Toate acestea într-o viziune
sumbră, plină de ură justificată împotriva unui regim
totalitar comunist ce aspira la eternitate.
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Mari descoperiri au fost adeseori
rodul hazardului.

În cazul de faţă, care pare a fi sau a începe
ca o poveste exotică, o tânără indiană, Amita
Bhose, îşi însoţeşte soţul trimis de la Calcutta
în România pentru o specializare în domeniul
petrolului.  Ea se înscrie la Universitatea din
Bucureşti la un curs intensiv de limba română
de doi ani şi reuşeşte să vorbească şi să scrie
perfect româneşte.

Cu totul întâmplător, cade pe o poezie a lui
Eminescu de care se simte atrasă. Se întoarce
în India şi îl traduce pe Eminescu, realizând
astfel prima lui traducere în spaţiul asiatic.

Invitată în România la Congresul
traducătorilor, ea se înscrie la o bursă la doctorat
cu tema „Influenţa indiană asupra gândirii lui
Eminescu”, susţinută în 1975 sub conducerea
prof. dr. docent Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
publicată la editura Junimea în 1978 sub titlul:
Eminescu şi India şi
retipărită în 2010 de
editura Cununi de Stele,
după 32 de ani.

„Este pentru prima
oară şi momentul mi se
pare încărcat de
semnificaţii, că o minte
indiană se apleacă asupra
operei eminesciene,
judecând-o, şi nu în sine,
ci în raport cu o
străveche cultură a
răsăritului”, spune Zoe
Dumitrescu-Buşulenga în
prefaţa cărţii.

„Prima mea întâlnire
cu poezia eminesciană,
mărturiseşte autoarea,
mi-a produs o mare
uimire. Descopeream o
întreagă lume, în care
Orientul se întâlneşte cu
Occidentul, Europa se întâlneşte cu Asia, finitul
se „desmărgineşte” şi graniţele se şterg. Poezia
lui Eminescu în totalitatea ei, de la oda funebră
La mormântul lui Aron Pumnul până la epitaful
purificat al poetului Mai am un singur dor, mi
s-a dezvăluit astfel ca o melodie neîntreruptă,
îngemănând toate hotarele spaţiului şi

ale timpului”.
Ea nu-l mai poate considera pe Eminescu numai ca

un poet european, ci şi indian, care priveşte viaţa prin
prisma filosofiei. Deşi Eminescu simbolizează întreaga
spiritualitate românească, el ar fi putut fi prin gândirea
sa şi un poet al Indiei.

Captivată de creaţia eminesciană, ea devine o bună
cunoscătoare a literaturii şi culturii române.  Continuă
să cerceteze influenţele dintre Eminescu şi Rabindranath
Tagore, dintre aceştia şi Calidasa şi scrie, unul după
altul, alte trei volume: Eminescu şi Tagore (reconstituit
după fişele ei), Cosmologia lui Eminescu (reconstituit
din conferinţe), Proza literară a lui Eminescu şi gândirea
indiană (1977), toate trei republicate postum între anii
2010 – 2013 (căci Amita Bhose revenită din India nu se
mai întoarce în ţara ei natală, rămânând definitiv în
România până la moartea ei în 1992).

Eminescu şi-a transpus viziunea sa filosofică în
perspectiva poeziei. Ideea dorului de absolut, atitudinea
detaşată în faţa morţii din opera eminesciană au găsit

în creaţia indiană străveche
paralelisme semnificative.

Cosmologia lui Eminescu, vizibilă în
Rugăciunea unui dac şi în Scrisoarea
I-a, dovedeşte că el a cunoscut
cosmologia indiană din imnurile vedice,
ca şi unele aspecte ale filozofiei
buddhiste. Numele unor cercetători şi
traducători ai vechii literaturi sanscrite,
ca Max Müller, se găsesc însemnate în
manuscrisele lui Eminescu.

Prin glorificarea autoflagelaţiei, prin
mortificarea tuturor plăcerilor, aspirând
către stingere şi prin dorinţa dispariţiei
fără de urmă, Rugăciunea unui dac,
spune C. Papacostea, a părut ca cea
mai buddhistă dintre creaţiile
eminesciene. O variantă a ei poartă
titlul „Nirvana”.

Se ştie că inspiraţia cea mai
puternică provine din durere, din
tristeţe, din simţul morţii, strâns legat
de cel al vieţii, al dragostei de viaţă. Aşa

apare la Eminescu, în poezia La mormântul lui Aron
Pumnul, profesorul său, primul lui contact cu moartea.
Şi primele imagini care susţin această preocupare sunt
luceafărul, steaua, jalea şi cântarea sferelor.

Scriitoarea Amita Bhose constată că şi Tagore a trecut
prin aceeaşi experienţă după moartea unei fiinţe dragi.

Trăitori în aceeaşi epocă, ei nu s-au cunoscut, nici
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personal, nici prin lecturi, Tagore devenit cunoscut în
afara Indiei după ce i s-a decernat premiul Nobel în
1913, iar Eminescu fiind tradus în bengali în 1969, mult
după moartea lui Tagore.

Ambii poeţi, strâns legaţi de sentimentul naturii,
folosesc aceleaşi imagini
repetitive, codrul şi luna, care
nu sunt frecvente la niciun alt
poet român, dar se găsesc
adesea în folclorul românesc.

Ca pentru a ne proba cele
de mai sus, autoarea indică
revolta lui Coşbuc că în
Povestea anotimpurilor de
Calidasa imaginea lunii apare de
289 de ori şi că poeziile lui
Eminescu te fac să te gândeşti
la Calidasa.  De asemenea, ea
constată că deşi imaginile lui
Eminescu se aseamănă cu cele
din poeziile sanscrite, ele le
depăşesc adeseori pe acestea
din urmă. Cu toate că e legată
de tristeţe, viziunea finală a lui
Eminescu despre apariţia lunii
este aceea că ea întunecă
suferinţele şi e dătătoare de
forţe noi, concepţie care îşi are
rădăcinile şi în vedele indiene.

În acelaşi timp, Amita este conştientă că poeziile din
adolescenţa lui Eminescu, când el nu cunoştea nimic
din filozofia indiană, sunt străbătute de aceeaşi viziune
antropomorfică a naturii, ca o fiinţă vie cu care omul se
poate contopi, şi care probează că imaginaţia poetului
român era intuitiv legată de concepţiile indiene.

Şi imaginea dragostei, în primele poezii de dragoste
la Eminescu, când iubita e Dumnezeu şi Dumnezeu se
confundă cu iubita, este aceeaşi iubire mistică pe care
autoarea o regăseşte la Tagore şi Jayadeva. Sau în
expresia Amitei: „dorinţa de a descoperi pe cel necunoscut
în cunoscut, de a ajunge de la finit la infinit”.

Obsedat de moarte, Eminescu concepe viaţa ca o
antiteză a morţii, care e totuşi un chaos de lumină, o
mare de stele (Mortua est). Curioasă asociere cu cea
din Upanişadele indiene care definesc moartea ca pe cel
luminos dincolo de întuneric. Concepţie care se pierde
în negura timpurilor, a celor 700 -300 de ani î.H.

Eminescu a accedat la filosofia indiană şi prin scrierile
romanticilor germani Goethe şi Herder în perioada când
s-a aflat la Viena, sau poate mai întâi prin aceştia. Dar
leagănul omenirii în viziunea lor a fost tot India şi vedele
indiene, primul limbaj al omenirii. Ei au fost influenţaţi
de mistica indiană, dar şi Tagore pare a fi fost influenţat
de metaforele lui Goethe, comparând-o pe femeia iubită
cu primăvara şi pe femeia-mamă cu anotimpul ploilor.

Mulţi sunt cei care adeveresc că Eminescu citise
drama Sakuntala, capodopera poetului Calidasa, la care

„atracţia trupească se transformă treptat în dragoste
sufletească... prin sublimarea frumuseţii instinctelor
naturale în frumuseţea iubirii spirituale”, idee proiectată
în poezia Venere şi Madonă.

Goethe, în Călătorie în Italia, scrie că Sakuntala e
cartea care l-a impresionat cel mai
profund.  Edgar Quinet, despre
momentul Sakuntala, spune că „ea a
dat naştere la o nouă epocă în cultura
europeană, pe care a numit-o
„Renaşterea Orientală”.

Teodor V. Ştefanelli notează că
Eminescu a citit Sakuntala, Ramayana
şi Mahabharata la Viena şi aprecia
religia buddhistă de care era încântat,
ca fiind cea mai poetică, frumoasă şi
profundă religie de pe lume. I. P.
Florantin spune că prin anii 70 (1870)
Eminescu, fascinat de India, dorea „să
părăsească Europa, să se ducă în
India”. Slavici, în Amintiri, întăreşte
pasiunea lui Eminescu pentru India,
afirmând că la 20 de ani el cunoştea
învăţăturile lui Platon, Confucius,
Zoroastru şi ale lui Buddha. I. G.
Bariţiu, coleg cu Eminescu la Viena,
confirmă preocuparea lui Eminescu
pentru buddhism.

Sunt uimitoare asemănările frecvente dintre
Eminescu, Tagore şi Calidasa, printre care majoră este
dorul de natură care-i arde pe toţi trei, Eminescu în poezia
O, rămâi, Tagore în Dă-mi înapoi pădurea, ia-ţi oraşul,
iar Calidasa în Nori mesageri (în care eroul e surghiunit
departe de natură), toţi trei izolaţi în contemporaneitate.
Situaţia aceasta de izolare în contemporan ne trezeşte
un surâs pe jumătate zeflemitor, pe jumătate trist. Căci
izolarea în timp este o stare de prizonierat absolută,
iremediabilă, spre deosebire de izolarea în spaţiu.
Scăparea din prima situaţie nu există decât virtual, în
gând sau în vis, în timp ce cealaltă poate fi reală.

Întoarcerea la viaţa în pădure dorită de Tagore e
imposibilă, pentru că anacronică, societăţile care au
trăit în păduri fiind dispărute. Trecutul e depăşit, mort.

Natura pentru Tagore e casa sufletului. Atât el, cât şi
Eminescu, îl citează pe Calidasa care exprimă cel dintâi
acest sentiment (Eminescu îl descrie în poezia Icoană
şi privaz, Tagore în Religia omului).

Poezia descoperă, extrage gândurile şi sentimentele
autorului, e ca o biografie. Din poeziile lui Eminescu
răsare ideea că el a trăit într-o epocă anume, dar şi
în eternitate.

Este de reţinut notaţia Dr. Bhose găsită pe un
manuscris al poeziei Luceafărul care defineşte sensul
alegoric al poeziei: geniul… nu poate să fie fericit.
El n-are moarte, dar n-are nici noroc. Ca şi o altă
însemnare pe un alt manuscris: Kalidasa, Amorul
lui Kalidasa?!

Amita Bhose
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Pe 16 aprilie s-au împlinit 80 de ani de când
scriitorul şi gazetarul Panait Istrati a părăsit
această lume, care i-a oferit de-a lungul vie ţii
atât bucurii, dar şi tristeţi care i-au marcat
existenţa lui de om şi persoană creatoare.

Sunt mulţi care ştiu despre aplecarea mea
asupra textelor literare şi publicistice ale lui Panait
Istrati.  Recunosc că am
intrat în contact cu opera lui
destul de târziu, în 2002,
momentul „întâlnirii” mele
cu cel care avea să devină
apropiatul lui Romain
Rolland fiind rezultatul unei
curiozităţi nefructificată, din
păcate, în timpul studiilor
pre-universitare. Dar, câţiva
ani mai târziu, această
curiozitate a prins, totuşi,
rădăcini. Profesorul meu din
facultate, Arie Grunberg
Matache, căruia îi port un
deosebit respect, a fost cel
care m-a îndemnat să îmi fac
curaj pentru a-l căuta,
descoperi şi înţelege pe
scriitorul brăilean. Dând curs
îndemnului, cu o uşoară
teamă am început să caut
peste tot, să descopăr, să pătrund în universul
gândirii lui, un univers atât de natural şi profund,
sincer  şi tulburător. În scurt timp am simţit
nevoia de a mi-l apropia tot mai mult, îl doream
tot mai prezent în conştiinţa mea. Astfel că, iată,
după mai bine de 10 ani, încă mă hrănesc cu
ceea ce a reuşit să (ne) lase ca hrană spirituală,
atât de proaspătă, atât de vie. Acum, mai mult
decât oricând se aud ecourile gândurilor lui scrise
cu atâta amărăciune, revoltă şi cu sete de adevăr
şi dreptate: „Da! Lumea moare din toate părţile,
de sus până jos. Totuşi, dacă e drept să crapi
sus, unde a dat tot ce putea da, eu protestez în
faţa cerului împotriva imoralităţii de jos înainte
de a-i sosi ceasul! Ea, mizerabila, totdeauna
i-a fost foame şi nu s-a gândit la sublim, decât
în virtutea stomacului său. Ea este de iertat.
Dar cum să ierţi pe cei care ies din sânul ei,
se proclamă elite, îşi impun salarii bune pentru
galerie şi în schimb sufocă, strivesc, fură,
violează, omoară în tăcere” (Spovedanie

pentru învinşi, Ed. Dacia, 1990, pag.31).
Cu trei zile înainte de împlinirea celor 80 de ani de

la plecarea la cele veşnice, m-am dus la Cimitirul Bellu,
la mormântul celui care a privit succesul din Fran ţa al
Chirei Chiralina de pe schelele muncitore şti, unde lucra
pentru o recompensă de 32 de franci şi 50 de centime.
Am fost la el în semn de respect şi preţuire. Pentru că

modelele reale, care au trasat
cândva cărări, nu trebuie şi nu
pot fi uitate. Sunt personalităţi
care au schiţat alei pentru paşii
celor dornici să le păstreze şi
să le dezvolte. Din păcate, toate
aceste cărări şi poteci sunt
bătute mărunt sau în grabă de
oameni mâna ţi de interese
individuale minore, lipsite de
substanţă, dar şi de interese
majore ale anumitor grupuri
politice, angajate în fa ţa
străinătăţii să dizolve ceea ce a
mai rămas de pre ţ acestei
societăţi româneşti: identitatea
ei culturală şi istorică.

Trist este că sunt
personalităţi care nu îşi pot găsi
liniştea nici în mormânt. Una
dintre acestea este şi Panait
Istrati. Nu a fost de ajuns că

acesta  a fost pus la zid şi pe nedrept executat moral,
atât în faţa societăţii culturale din România, cât şi din
străinătate. Nu au fost suficiente defăimările şi
ameninţările cu moartea! Iată că şi acum, după 80 de
ani de absenţă fizică a celui care „a pus în acord
cuvintele cu faptele sale”  (Jacques-Henri Levesque
în publicaţia Orbes, Nr.1, 1933)  dezinteresul,
nesimţirea, indiferenţa, mitocănia şi aroganţa clasei
politice şi a celor puşi în funcţii publice sunt la fel de
vii, caustice şi tot mai vizibil împărţite în egală măsură
omului simplu, dar şi artistului, fie el decedat sau încă
viu, „pipăibil cu mâna”.

Odată ajuns la locul odihnei trupeşti a scriitorului
Istrati, am observat cu stupoare, atins în acela şi timp
de îngrijorare şi dezgust, că mormântul a fost vandalizat.
Pe placa-monument este sculptat un citat din Panait
Istrati: „În negura vieţii, arta este singura noastră
lumină şi poate unica nădejde de îndreptare. Am
crezut totdeauna că arta este în stare să schimbe, în
curgerea viacurilor, fa ţa urâtă a lumii. Din toate
valorile, numai ea cuprinde mai multă dragoste şi
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nu ne înşală niciodată”. Despre ce vorbeşte preferatul
meu aici? Despre artă? Despre lumină, valoare şi
dragoste, elemente care pot schimba fa ţa urâtă a lumii?
Îmi este teamă că pentru a putea schimba această faţă
urâtă a lumii trebuie să existe toate acele aspecte
enumerate mai sus. Consider că, privind în ansamblu
toate societăţile lumii, nu doar societatea româneasc ă,
într-o proporţie covârşitoare nu se mai lasă ghidate de
lumină, dragostea este expusă în pieţe publice,
cronometrată, „fin analizată” şi clasificată în Cartea
Recordurilor ca sentiment de mare pre ţ purtând titlul
„Cel mai lung sărut al anului”. Despre valoare, credin ţă,
autenticitate şi talent  ce am mai putea spune? Ele încă
există, dar, din păcate, recunoscute doar pe bancnotele
fiecărei ţări în parte. Ne bucurăm că încă îi mai ţinem
strânşi între degete pe un Nicolae Iorga, George Enescu,
Nicolae Grigorescu, Aurel Vlaicu, Caragiale sau
Eminescu. Dar, din păcate, nu pentru a le citi viaţa şi
opera, ci pentru a negocia calitatea şi cantitatea mocirlei
şi a gunoiului în care alegem cu bun ă ştiinţă să
ne scăldăm.

Revenind la descrierea monumentului funerar,
deasupra citatului inscrip ţionat în piatră ar fi trebuit să
existe bustul scriitorului şi medalionul mamei sale,
ambele fiind creaţii ale sculptoriţei Miliţa Petraşcu,
ambele furate. În ideea în care toate aceste pl ăci, busturi
şi medalioane sunt vândute pentru satisfacerea anumitor
vicii sau poate chiar pentru achitarea unei facturi la
lumină, nu m-ar mira dacă ar dispărea medalioanele
cu propriile chipuri de la mormintele lui Eminescu,
Zaharia Stancu sau George Coşbuc.

Nu îmi rămâne decât să mă întreb un lucru: am
putea oare să refacem ceea ce se distruge, în condi ţiile
în care nu suntem în stare nici măcar să păstrăm
ce avem?

Despre eviden-
ţierea şi promovarea
tuturor acelora care
au dat de-a lungul
anilor plus valoare
acestei Românii,
acum înecată în
indiferenţă şi uitare,
consider că este
nevoie de o
implicare social-
administrativă reală,
concretă. Dar,
pentru asta, este
necesară o
resuscitare continuă
a conştiinţei din
fiecare dintre noi,
care avem zilnic
pretenţia de a trăi
„ceva mai bun,
mai omenesc”.

sunt valabile şi astăzi judecăţile lui Alexandru Lascarov
– Moldovanu privind rolul educaţiei: „Ce urmărim noi
prin educaţia ce ni se dă în familie, în şcoala primară,
liceu, universitate ş.a.m.d.? Tânărul este îndopat cu
o sumedenie de cunoştinţe neînduplecate
(abstracte), în detrimentul unor noţiuni care să-i fie
folositoare în viaţă”, îşi răspundea acesta.

De o deosebită semnificaţie pentru educaţia
creştină a tineretului sunt cele şapte volume scrise de
Lascarov şi apărute sub genericul Vieţile Sfinţilor
(1934-1942), „adevărat periplu al istoriei creştine, prin
evocarea vieţii multor preoţi, apostoli, prooroci,
mucenici, personaje biblice care au pătimit încă din
zorii creştinismului şi până în epoca modernă”. Livia
Ciupercă scoate la lumină documente şi scrieri literar-
creştine inedite aparţinând lui Alexandru Lascarov –
Moldovanu aflate în  Biblioteca Sfântului Sinod, locul
în care se află „o parte din zestrea de scriitor şi de
traducător” a distinsului intelectual român, donată de
persoane anonime după moartea acestuia. Câteva titluri
sunt sugestive în acest sens: Convorbire între un
anahoret şi un ucenic, Undeva, într-o sihăstrie…,
Despre smerenie, Schiţe şi flori duhovniceşti,
Iubirea în Noul Testament, Evanghelia povestită
tinerilor băieţi şi fete, Laudă vieţii Mântuitorului,
Laudă vieţii Maicii Domnului etc.

Cartea Liviei Ciupercă, laborioasă, realizată cu
multă acribie, este un document al istoriei culturii
noastre, o carte care restituie opera unuia dintre cei
mai prolifici scriitori români din perioada interbelică,
când şi-a publicat cea mai mare parte a operei, peste
25 de volume. Cartea este un elogiu adus unui om
care, deşi încorsetat de viaţă, „a reuşit să lase o operă
de mari dimensiuni răspândită în mai multe locuri, unde
memoria ei doarme înveşmântată încă de poveşti încă
necunoscute”, un excelent instrument de educaţie,
necesar să fie utilizat de profesori la orele de religie,
istorie, română, la activităţile educative, la seminariile
studenţeşti, în discursurile slujitorilor bisericii.

Într-o carte a elogiilor, prefaţatorul Lucian Cheşu
aduce un omagiu Liviei Ciupercă pentru faptul că
„ridică vălul uitării de pe imaginea unui scriitor care ar
merita, mai mult de o clipă, atenţia celor ce iubesc
literatura.” Revendicându-l pe Alexandru Lascarov –
Moldovanu mândria noastră, a tecucenilor şi a
gălăţenilor, este cu atât mai mare. În acest sens,
apreciem şi Binecuvântarea dată acestei lucrări de
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunării
de Jos.

*Livia Ciupercă, Alexandru Lascarov – Moldovanu.
Încorsetările unei vieţi, Editura Doxologia, Iaşi, 2013.

(continuare din pagina 18)
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vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Desrobiţi din
jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi.
Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună  a
Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei,
ogoarele şi plaiurile voastre.”

Cu aceste cuvinte ale mareşalului Ion
Antonescu, România intra în al doilea război
mondial în noaptea de 21 spre 22 iunie 1941.
Sute de mii de români
erau aruncaţi în această
luptă împotriva unui
adversar superior
numeric. Timp de trei ani
în răsărit şi aproape un
an pe frontul de vest,
ostaşii români au dat
dovadă  de curaj şi
dragoste de ţară. Peste
300.000 dintre ei
au rămas pe câmpul
de luptă. Conform
istoricului Ilie Schipor,
jumătate de milion de
români au fost lua ţi
prizonieri în gigantica
încleştare de for ţe,
445.000 de militari
căzând în mâinile
Armatei Roşii.

Printre soldaţii care
au avut parte de o soartă
cruntă  se găseşte şi
NICOLAIE PERJU. Povestea sa am aflat-o de la
fiica acestuia, pictoriţa MARIA PERJU din Cahul.

Pe încurcatele căi ale istoriei umane,
ciobanului basarabean Gheorghe Perju şi soţiei
sale li se naşte la 4 iunie 1917 unul dintre feciori,
Nicolaie Perju, eroul poveştii noastre. Nicolaie
îşi urmează tatăl şi devine oier. Este anul 1935.
Plecat din Cahulul natal, în peregrinările sale în
Vechiul Regat, flăcăul se căsătoreşte în satul
Colţea, judeţul Brăila, cu Stana care are doar 16
ani, vârstă propice măritişului în acel timp.
Nicolaie Perju este luat apoi în armată la Ploieşti,
de unde este lăsat la vatră în 1938. Cuplul se
mută înapoi în Basarabia, la Cahul şi vor avea
doi copii, un băiat şi o fată, dar băiatul, Costel, se
îmbolnăveşte de tifos la o vârstă fragedă şi moare.

În contextul marelui război început la
1 septembrie 1939, dar mai ales al pregătirii
Armatei Române de a intra în conflict, Nicolaie

Perju este mobilizat şi el la Ploieşti. Care era atmosfera în
ziua de 21 iunie 1941? Comandan ţii de unităţi, batalioane si
companii din sectorul Oancea – Rogojeni, subordona ţi
Diviziei 21 Infanterie din Galaţi, au fost convocaţi la sediul
marii unităţi, unde li s-a comunicat ordinul de începere a
războiului, în noaptea de 21/22 iunie 1941. To ţi comandanţii
au primit ordin să-şi pregătească ostaşii pentru acţiunea de
eliberare a pământului românesc aflat între Prut şi Nistru,
răpit în mod samavolnic prin notele ultimative date de

guvernul Uniunii Sovietice la
datele de 26 şi 28 iunie 1940.
Foarte probabil ca şi Nicolaie
Perju să fi fost în una din aceste
unităţi care aşteptau asaltul. Peste
mai puţin de o lună se desfăşurau
luptele de la Ţiganca, Dealul
Epureni şi Cania unde s-au
remarcat colonelul Gheorghe
Niculescu şi căpitanul Ioan Voicu.
Mai mult de 4.000 de oşteni au
rămas pe câmpul de luptă în frunte
cu generalul post-mortem
Gheorghe Niculescu. În ce îl
priveşte pe soldatul Nicolaie
Perju, nu avem date dacă acesta a
ajuns la Cotul Donului sau la
Stalingrad. Oriunde ar fi slujit
acesta, ne putem închipui
bubuitul tunurilor, mar şurile
istovitoare, luptele crâncene şi
focul revărsat de teribila Catiuşa
asupra unor trupe care cu
siguranţă se îndoiau de rolul lor

în războiul purtat dincolo de Nistru. Totuşi, cei care au suferit
prigoana sovietică şi-ar fi dorit ca URSS să dispară, fără ca
ei să nutrească simpatii pentru Germania nazistă.

În 1943, armatele sovietice întorseseră soarta războiului
şi înaintau spre vest, astfel Stana Perju, soţia lui Nicolaie,
împreună cu fiica lor se refugiază în România, în satul Colţea.

Suntem în anul 1944. Prima ofensivă Iaşi-Chişinău a
avut ca scop fixarea unităilor germane de blindate departe
de sectorul central al Frontului de Est aflat atunci în
Belorusia. Acest loc a fost ales pentru ofensiva sovietică
de vară.

Forţele române erau în retragere mai mult sau mai
puţin organizată şi în 1944 Nicolaie Perju va fi luat
prizonier, undeva lângă Bolgrad, satul Oceakovo(?)
alături de alte zeci de mii de camarazi. Din acest moment,
va începe cea mai grea perioadă din viaţa acestui om.
Mulţi din prizonierii români vor fi duşi în spatele frontului
şi apoi împărţiţi către mai multe lagăre înfiorătoare.
Inginerul Levon Harutiunian, un alt supravie ţuitor al
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gulagului sovietic, a lăsat mărturie pentru o întreagă
generaţie de armeni care au suferit lungi perioade de
detenţie. El îşi aminteşte că la intrarea în lagărul de la
Novosibirsk era inscripţionat următorul îndemn: “Spre
libertate prin muncă”. Cinic, nu? Într-un astfel de lagăr a
stat până în 1951 şi Nicolaie Perju,
timp de 7 ani. Astfel, el a avut de
parcurs un lung şi sinuos traseu
din momentul capturării. Pentru cei
închişi în lagăr s-a impus legea
tăcerii, nimeni neavând voie să
povestească ce a văzut şi a
trăit acolo.

Totuşi, tăcerea a fost ruptă.
Nicolaie Perju nu a vorbit
niciodată cu familia despre
război, dar despre gulag a apucat
să spună câte ceva, el murind de
ciroză  la 22 de ani după
eliberare, una din cauzele bolii,
dacă  nu principala, fiind şi
subnutriţia la care erau supuşi
prizonierii transformaţi în
deţinu ţi pentru vina de a fi
participat la război din partea
altei armate decât cea sovietică.
Copiii lui Nicolaie Perju au aflat
de la el că de multe ori deţinuţii
mâncau coji de cartofi, iar
„pentru că era român era ţinut
pe nişte gratii în picioarele goale
şi pe dedesubt trecea apa.
Acolo era aproape mereu
zăpadă. Am trimis scrisoare
la Moscova să aflăm numele
lagărului, n-am primit
răspuns niciodată . Tata
ne-a mai spus că îi plimbau
în jurul unei gropi. Dacă
unul cădea înăuntru, cel din
faţă nu avea voie să-l prindă.
Cei care mureau de foame
sau din alte cauze erau
puşi cu furca în remorca
tractorului şi duşi la
groapă”, îşi aminteşte
Maria Perju.

Sora sa mai mică, Nadia, ne-a dezvăluit că tatăl lor a
fost eliberat de la Novosibirsk datorită lui Gheorghe Perju,
fratele său mai mic, care a fost înrolat la 18 ani, în 1944,
în armata sovietică, ajungând cu aceasta până la Berlin.
Foarte apreciat de militarii ruşi, distins cu mai multe
decoraţii, acesta a putut să îi întindă o mână de ajutor
fratelui mai mare care luptase pentru România.

Ce s-a întâmplat după eliberarea din lagărul asiatic?
Autorităţile sovietice iau împrăştiat pe foştii deţinuţi

în diferite colţuri ale imensului stat. Nicolaie a fost trimis
în Basarabia, lângă Cahul, unde i s-a dat termen ca în
timp de o lună să se căsătorească, deşi el avea în satul

Colţea, dincoace de Prut, nevasta şi un copil. După două
tentative eşuate de a fugi în Ţara Mamă, Nicolaie s-a
conformat căsătorindu-se cu Vasilisa, mama Mariei Perju.
Din cea de a doua căsătorie el a avut un băiat şi 5 fete:
Valeriu, Elena, Nina – botezată aşa după o femeie din

lagăr care ia dat să mănânce
într-un moment critic, Maria,
Efrosinia şi Nadia (Nadejda în
actele sovietice). Unul din
sfaturile tatălui care i s-au
întipărit Mariei în minte este
acesta: “Voi învăţaţi bine şi
ascultaţi cum spun ruşii, dar
adevărul e altul. Basarabia a
fost furată.”

Având ambii părinţi români,
Maria Perju, fratele şi surorile
ei au avut parte de o educa ţie
patriotică exemplară în condiţii
din cele mai vitrege: „Vorbeam
româneşte în casă. Noi am
învăţat grafia latină în pod,
scriam cu tocul. Buchiseam
literele româneşti după alfabet.
Am început să scriem şi să
vorbim româneşte în public
abia în anii 80 când lucram la
Chişinău. Apărea atunci ziarul
Literatura şi Arta unde ne
povesteau istoria adevărată
Grigore Vieru, Dumitru

Matcovski, Mihai Ghimpu.
La cenaclul lor duminical a
fost invitat şi Adrian
Păunescu. Din 1986 am
început să  caut familia
tatălui din România. El
primea scrisori de la fosta
soţie, Perju Stana. Mama nu
le citea pentru că nu ştia să
citească deloc. Mama le-a
cumpărat copiilor din
România cercei din aur,
ceasuri şi le-a trimis prin
cineva care pleca prin
Moscova. Mesagerul era

primul naş al tatei ajuns într-o funcţie mai înaltă. Mi-am
văzut sora şi soţia tatălui la Podul de Flori, în 1990. Au
venit ele la Cahul, ne-am întâlnit pe pod la Oancea.
Le-am dus la cimitir la tata. Soţia s-a aşezat pe mormânt.
Nu îl mai văzuse din timpul războiului.”

Despre ultimul deceniu al URSS, Maria Perju ne-a
povestit că a fost pionieră, comsomolistă, dar nu şi membru
de partid. În 1989 a refuzat partidul dezicându-se de
candidatură. A fost ameninţată cu Siberia, dar Gorbaciov
nu era nicidecum Stalin. În 1991 Uniunea Sovietic ă se
destrăma şi Republica Moldova devenea independentă.
O independenţă plină de incertitudini.
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Toamna
Toamnă, draga mea toamnă
Tu nu ai nici o toană.

Tu fără griji vii cu vijelii
Şi aduci Frunze arămii,
Tu fără nici o treabă
Îngălbeneşti frumoasa iarbă.

Toamnă, mai aduci cu tine
Pentru iarna ce-o sa vie,
Nuci, gutui, mere si pere
Pentru a mea plăcere?

Furnica
O furnică
Tristă, mică
Stă blegită
Pe o grăunţică

Ea singuratică,
Şi atât de darnică
Şi-a întrebat suratele
Şi-au facut bucatele?

Ele au răspuns
Că sunt de ajuns
Toate ordonate
Merg cu detonate

Şi cu porumb şi cu orz
Şi cu grâu şi iar orz,
Cu coşuri cu detonate
Acasă deşertate

Furnică tristă, mică
A rămas uimită

Iarna
Toţi copacii albi şi moi
Sunt îmbrăcaţi în haine noi
De parcă ne este dor
Când rândunica pleacă în zbor

Stele sunt pustiite,
Sub zăpada adormite
Iar bătrâna iarnă,
Cerne din norii de zăpadă
Fulgi din mărgăritar sculptaţi.

Poezie de noapte bună
Noapte bună, noapte bună
S-a ridicat mândra lună
Albă şi frumoasă pe cerul înstelat,
Ea la noi s-a arătat.
O bucata de sticlă în spaţiul infinit aruncată,
Departe de mine, alungată.

Noapte bună, noapte bună
Clopoţelul viselor acum sună
Şi încet luna ne sarută,
Acum luminile din case se sting
Şi totul în tăcere se cufundă,
Noapte bună!

Furnica (2)
Furnica, un mic sufleţel. Mică cât un punct negru,

de cerneală. Ea e înmuiată-n tuş. Hărnicuţă şi
strângătoare de merinde şi de roade. Uneori se mai
grăbeşte, dar niciodată nu greseşte. Dacă vrea sa
devina poetă, trebuie să scrie un pamflet şi dacă vrea
să iasă să fie unul cochet. Mititică şi draguţă, ea se
plimbă pe-o crenguta să caute de mâncare pentru a
pune la depozitare. Tot caut întruna de mancare, dar
în zadar. Pentru ea e tristeţe, aşadar. În cele din urmă
a găsit şi din tristeţe totul s-a înveselit.

elevă în clasa a-V-a
C.N. Al. I. Cuza
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Nu mă las însufleţit de neînsufleţire...

Între mine şi noapte ai rămas o ploaie măruntă;
deodată ai devenit prea goală
şi doar albastru era curgător în ochii tăi;
ceruri limpezite de furtună le târăsc,
zvârlindu-mă cu trupul într-o criză de timp
să nu străbată afară despărţirea.

Aş vrea să mă ţii de mână să te apăr de tot ce e
de piatră,

să te nalţ de pământ
pentru că viaţa mea are rădăcina ta
şi dacă mai adaug iubirea peste moarte,
slujim adevărul
nepământului nostru...

Dar ai muşcat din aripile mele în numele zborului
tău

până m-ai ucis c-un sărut trăit de altcineva,
şi iată despărţirea; îmi înconjoară trupul,
respiraţia,  toamna şi ploaia cu aura jumătăţilor

rupte;
îmi pun pe rană nopţile, dar mă izbesc de gheaţa

lor...
Curg mai departe şi nu pot alege între ploaie şi

nesomn.

Te adun cu buzele uscate dintr-o  fotografie
răsturnată

şi nu le pot opri pornirea,
izbindu-mă de propriul trup,
izbindu-mă de anotimpul care nu se mai învârte...
Dimineaţa mă-nconjoară cu flacără domoală
să mă ţină în viaţă.

Nu mă las însufleţit de neînsufleţire şi mă’nalţ
ca  floarea rănită de vânt
în toamna care se vrea sfârşirea atât de înceată

a verdelui
pe care nu mai stau demult de-atâta ploaie

măruntă,
şi iată-mă condamnat la viaţă în numele tău,
slăvit de flacăra domoală...

Te iubesc pentru că cel iubit se mişcă în el
însuşi...

Te-am iubit de-o viaţă, sau poate şi mai mult,
din cea anterioara - poate -
şi te-am pus  deasupra tuturor
ca să nu mă îndepărtez de mine;
te-am crescut în demnitatea cuvintelor şi a

necuvintelor,
şi am alcătuit chipul tău din ochii mei,
din tâmplele şi buzele mele,
întregindu-te cu o rană de care nu mă pot

vindeca vreodată.

Am îndrăznit să te aşez aleasă printre stele,
că n-am deprins cinstirea preamărită
în vorbe potrivite,
şi-am hotărât să-mi  înfrăţesc fruntea cu

pământul
să nu mă îndepărtez de tine;
calcă-mă cu paşii tăi până mi se va mişca

sufletul
din singurătate,
slăvindu-l cu tine, amestecându-l cu tine până la

sânge.

Am atins cerul şi m-am simţit atât de gol în criza
de timp;

sunt atâtea primăveri pe care nu le pot trece fără
tine...

Aş rămâne o veşnică tristeţe,
curgând ca un fluviu sub cerul fără păsări.
Te iubesc pentru că cel iubit se mişcă în el însuşi,
alergând către celălalt
şi îmi voi pune sufletul în fiecare floare
să respir din respiraţia ta însufleţirea mea…
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(II)

În aprilie 1943,
caporalul Eugen
Alimănescu s-a

îmbolnăvit şi a fost trimis în ţară, fiind „lăsat la
vatră”. În anul următor a fost concentrat la
Batalionul 50 din Regimentul 1 transmisiuni,
cantonat în Bucureşti. Din documente (dosarul
de cadre şi dosarul de cercetare) nu rezultă
când a fost demobilizat, însă la 1 iunie 1945 a
intrat în poliţie, anume la Prefectura Poliţiei
Capitalei (P.P.C.), mai întâi ca informator
diurnist, apoi avansat comisar şi comisar şef.

Împrejurările concrete ale accederii lui
Alimănescu în poliţie nu sunt cunoscute şi nici
cu prilejul cercetării care a pus capăt carierei
lui de poliţist acestea nu au constituit obiect al
atenţiei anchetatorilor. Este posibil să fi fost
supus unei examinări asupra cunoştinelor de
cultură generală, după cum se proceda în
epocă, să fi trecut o probă de caligrafie şi la
urmă un interviu. Fireşte că actele de studii
(certificate, diplome) prezentau o anumită
importanţă la angajarea unui funcţionar al poliţiei
şi în acest sens, cu siguranţă că absolvirea
şcolii de Contabilitate, echivalentă a cinci clase
secundare de comerţ, a contat foarte mult. Pe
de altă parte, situaţia din Poliţia Română era
tulbure, ca în mai toate ţările care au trecut
prin război.

După actul de la 23 august 1944, guvernul
Sănătescu, urmând fatala tradiţie fanariotă de
ploconire în faţa învingătorului, în speţă
Uniunea Sovietică, a procedat la o epurare
masivă a aparatului poliţienesc, deşi ocupantul
nu impusese încă un asemenea punct de
vedere. Peste noapte, numeroşi profesionişti
calificaţi în lupta cu infracţionalitatea de drept
comun s-au văzut aruncaţi în stradă, fără altă
justificare decât aceea de a arăta sovieticilor
că noua administraţie a rupt-o definitiv
cu trecutul.

În cel de-al doilea guvern Sănătescu, format

la 4 noiembrie 1944, a intrat şi Teohari Georgescu,
membru marcant al partidului comunist, însă funcţia de
subsecretar de stat pentru administraţie la Ministerul
de Interne nu i-a oferit nicio posibilitate de a interveni
în reformarea instituţiei poliţieneşti. Abia după 6 martie
1945, odată cu instaurarea guvernului dr. Petru Groza
în care Teohari Georgescu a primit portofoliul internelor,
acesta s-a implicat în restructurarea poliţiei. Mai întâi
el a rechemat inspectorii şi comisarii concediaţi de
guvernele anterioare, străduindu-se să dea gestului său
aparenţa unei măsuri reparatorii. În realitate, Teohari
Georgescu a urmărit să-şi asigure colaborarea unor
profesionişti în acţiunea de compromitere şi anihilare a
adversarilor politici. Evenimentele ulterioare au
confirmat acest lucru, unul dintre ele fiind cunoscutul
„incident” de la Tămădău, când mai mulţi fruntaşi
ţărănişti au fost surprinşi în timp ce încercau să
părăsească ţara la bordul unui avion. Se ştie astăzi că
„încercarea de a pleca” şi „prinderea în flagarant” a
celor în cauză au fost puse la cale şi orchestrate de
poliţiştii reîncadraţi de Teohari Georgescu. Noul ministru
de interne a speculat îndârjirea comisarilor împotriva
celor care îi lăsaseră fără slujbe, fiind sigur că aceştia îi
vor fi recunoscători pentru că i-a adunat de pe drumuri.
Dar nu peste mult timp, mai precis „după ce şi-a văzut
sacii în car”, şi acest ministru avea să-i epureze, de
data asta definitiv.

Apoi, oricum ar fi privite lucrurile, era limpede că
situaţia impunea cu necesitate întărirea organelor cu
atribuţii de asigurare a ordinii publice şi de combatere a
infracţionalităţii. Economia era secătuită de război,
nivelul de trai scăzut, populaţia dezorientată, instituţiile
statului slăbite, acţiunile infractorilor din ce în ce mai
îndrăzneţe. Profitând şi de prezenţa trupelor sovietice
care se dedau la abuzuri, infractorii autohtoni, de cele
mai multe ori constituiţi în bande, jefuiau ziua în amiaza
mare magazine de bijuterii, restaurante, casieriile unor
mari întreprinderi, bănci, locuinţe ale cetăţenilor. Cum
procurarea armelor de foc era o chestiune facilă în
epocă, răufăcătorii nu ezitau să le folosească împotriva
victimelor, a paznicilor şi a poliţiştilor sau jandarmilor.
Uneori se războiau între ei pentru „reglarea conturilor”,
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situaţii nu mai puţin periculoase întrucât protagoniştii
nu erau preocupaţi nicicum de problema „pierderilor
colaterale”, astfel că mulţi oameni nevinovaţi, fără nicio
legătură cu lumea interlopă au căzut răpuşi de
gloanţele infractorilor.

Această stare de lucruri nu mai putea fi tolerată,
trebuia să i se pună capăt. Una din măsurile
preconizate de guvernanţi era sporirea eficienţei
serviciului poliţienesc, printre altele şi prin angajarea
de noi funcţionari.

În 1945, Poliţia Română îşi desfăura activitatea în
baza Legii de organizare a Poliţiei Generale a
statului din iulie 1929, operă a fostului ministru de
interne Alexandru Vaida Voievod, repusă în vigoare
de Ion Antonescu după abdicarea regelui Carol al
II-lea. Potrivit dispoziţiilor acestei legi, Prefectura
poliţiei Capitalei făcea parte din Direcţia Generală
a Poliţiei, era condusă de un prefect al Poliţiei
Capitalei, ajutat de un secretar general. Avea în
structură trei direcţii, două servicii, registratura, corpul
gardienilor publici, patru chesturi şi 34 comisariate.

Eugen Alimănescu a fost repartizat la direcţia poliţiei
judiciare, unde a activat doar un an, în 1946 fiind
transferat la Direcţia Generală a Poliţiei (D.G.P.),
respectiv – Direcţia Poliţiei Judiciare unde a lucrat în
cadrul Brigăzii a IV-a denumită  ulterior „Fulgerul”.
Principala misiune a brigăzii era aceea de a anihila
bandele de infractori care terorizau populaţia capitalei
şi a altor localităţi din ţară. Acestea acţionau cu o
îndrăzneală nemaiîntâlnită, de multe ori punându-şi în
practică „loviturile” la lumina zile, în văzul tuturor,
neglijând orice precauţie, semn că nu aveau nicio teamă
de riposta autorităţilor. Acest aplomb al infractorilor
îşi avea sorgintea în corupţia ce se înstăpânise la nivelul
tuturor instituţiilor, inclusiv a justiţiei. Dacă se întâmpla
ca vreun poliţist sau procuror conştiincios şi naiv să
descopere şi să aresteze vreun tâlhar, spărgător sau
criminal, sistemul îl făcea scăpat şi cei „neorientaţi”
suportau răzbunarea nelegiuiţilor. Instaurarea ordinii
într-o asemenea conjunctură reclama măsuri hotărâte,
acţiuni ferme, bine concepute şi duse la capăt
fără compromisuri.

Însuşindu-şi „din mers” regulile profesiei de poliţist,
Alimănescu şi-a creat o reţea de informatori capabilă
să-i furnizeze la timp date şi informaţii despre  intenţiile
şi mişcările infractorilor, ale complicilor şi tăinuitorilor
acestora. O asemenea întreprindere presupunea
penetrarea lumii interlope până la cele mai „înalte
niveluri”, păstrând un secret desăvârşit. Cea mai
neînsemnată scăpare în acest sens ar fi periclitat nu

numai succesul acţiunilor, ci chiar viaţa celor implicaţi.
Fireşte că „sursele de informare” proveneau în
exclusivitate din această lume promiscuă, întrucât
numai prin intermediul acestora se puteau afla lucruri
„iteresante” referitoare la pegra care se lăţea ca o
pecingine. Recrutarea informatorilor din mediile
obscure, deseori ermetice, implica, aşadar, nu numai
tenacitate, pricepere, talent, ci şi riscuri majore.
Dincolo de toate acestea, trebuia selectat omul potrivit,
cu posibilităţile necesare în materie, adică abilităţi
fizice, intelectuale, acces la informaţiile de interes şi,
în final, cu disponibilitatea de a colabora cu poliţia.
Din documentele ce s-au păstrat reiese că Alimănescu
a reuşit să facă faţă unei asemenea provocări, reţeaua
constituită de el furnizându-i informaţii în baza cărora
a dat lovituri puternice criminalităţii din epocă.

Cu prilejul cercetărilor din 1951, când Alimănescu
a căzut în dizgraţie, cei ce au anchetat „cazul” au
stăruit în mod special pe acest capitol din cariera lui,
identificând aici cele mai multe „păcate” în măsură
să atragă pedepsirea vinovatului. Explicaţia o găsim
în faptul că în această zonă lucrurile sunt mereu sub
semnul aproximării şi aparenţa poate fi acceptată uşor
ca fiind certitudine. Totuşi, câteva elemente pot fi
reţinute ca demne de încredere. În primul rând că
Alimănescu, deşi nou în profesie, a reuşit ceea ce alţii
cu mai multă experienţă nu realizaseră în ani de
serviciu, adică a recrutat o adevărată armată de
informatori. Deşi, cum s-a arătat, aceştia proveneau
ori aveau legături cu lumea interlopă, ca educaţie şi
poziţie socială erau diferiţi. Spre exemplu, un anume
Zăltăreanu Ştefan era infractor ca şi un altul, Mielu
Haimovici. În schimb, Puiu Rosenzweig era negustor,
iar Leila (uneori Laila) Aloman era soţie de medic.

Însă nu doar recrutarea unei asemenea „agenturi”
era o problemă, sau altfel spus un efort deosebit. După
ce te vedeai înconjurat de asemenea „sprijinitori”
venea o alta şi mai grea: gestionarea „agenturii” sau
„reţelei.” Acei oameni trebuiau dirijaţi, conduşi în
sensul realizării, cu ajutorul lor, a obiectivelor propuse.
În acelaşi timp, având în vedere „profilul” fiecăruia,
trebuia eliminată posibilitatea ca ei înşişi să nu „cadă
în păcat”. În fine, ultima chestiune, de asemenea foarte
importantă, motivul pentru care aceşti oameni au
acceptat să colaboreze cu poliţia. Dacă se neglija acest
aspect, tot efortul nu valora nici două parale.
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N Latrodectus, aşa i se spune, în latineşte, dihaniei
mici, negre şi păroase, care după ce se împerechează
îşi devorează bărbăţelul. Se pare că dumnealui,
masculul, este un piculeţ mai mic decât doamna
cea vorace. Cavaler, cum îi stă bine oricărui
gentleman, după ce se bucură de nurii doamnei, nu
dă bir cu fugiţii şi nici nu încearcă să se apere.
Fericit, se lasă hăpăit pe altarul iubirii.

Pariez că nu ştiţi despre ce este vorba, afară de
cazul când nu sunteţi un împătimit cercetător al
naturii de genul acelor profesori trăsniţi şi distraţi
din romanele lui Jules Verne, îmbrăcaţi în costume
cadrilate, înarmaţi cu o plasă de fluturi  şi purtând
pe cap nelipsita cască colonială de plută, care
bântuie alături de eroii neînfricaţi prin cine ştie ce
colţ sălbăticit al planetei noastre. Creatura cu pricina,
care poate măsura între zece şi treisprezece
centimetri, neagră ca smoala din iad şi având câteva
pete roşii pe burtă, nimeni alta decât văduva neagră,
un păianjen aciuat şi pe la noi, a devenit termen de
comparaţie pentru acele femei care poate că nu-şi
mănâncă bărbaţii, dar după ce-i aduc la sapă de
lemn, îi îndreaptă, într-un fel sau altul, uneori chiar
prin crimă, spre ultimul drum. O astfel de femeie
i-a adus sfârşitul înainte de vreme, la doar patruzeci
şi cinci de ani, colegului meu, Dorel Buricea, nu
înainte însă de a-l devaliza de tot ce avea.

Cu vreo trei ani înainte de revoluţie, când a venit
la Pilotaj, de la flota Administraţiei Fluviale a Dunării
de Jos, unde a fost comandant pe un remorcher de
2400 CP, Dorel Buricea abia trecuse de treizeci de
ani. Era un bărbat de statură medie cu spatele lat şi
picioare groase, bine înfipte în pământ, mai degrabă
gras decât foarte voinic. Părul castaniu rar, dar uşor
cârlionţat, părea să nu i se potrivească feţei late şi
imberbe de tocilar care stă prea mult cu nasul în
carte. Bun de gură, inteligent, prietenos şi receptiv
la tot ce-i nou, priceput la motoare de maşini, pe
care-i plăcea să le şurubărească, ne-a cucerit destul
de repede cu felul lui de-a fi.

Prin 1988 Mihail Gorbaciov slăbea frâiele
totalitarismului, eliberând dizidenţii din închisoare,
acordând totodată cetăţenilor sovietici anumite
înlesniri privind libertatea cuvântului, potrivit
proiectului numit glaznost, iar în majoritatea ţărilor
Tratatului de la Varşovia oamenii începuseră să spere
într-un alt viitor. Doar la noi în ţară supravegherea
populaţiei de către securitatea statului se înăsprea.
La Agenţia de Pilotaj Galaţi, securistul care
monitoriza A.F.D.J.-ul, un individ înalt şi slab, de

vreo treizeci de ani, negricios la faţă, parcă înnebunise.
Într-o zi a bătut în cuie pe peretele dinspre răsărit al
dispeceratului agenţiei de pilotaj o cutie din lemn de
genul celor care se puteau vedea pe la scara blocurilor,
dar ceva mai mărişoară. Cutia, nou nouţă, făcută din
scândură dată la rândea, era prevăzută cu o uşiţă
încuiată cu broască yale. În partea de sus era
prevăzută cu o mică fantă, unde trebuiau introduse
declaraţiile piloţilor, de fapt note informative, despre
fiecare voiaj sau manevră făcută cu navele maritime
cu pavilion străin. Ofiţerul de la securitatea statului
le-ar fi ţinut apoi piloţilor, prezenţi atunci în dispecerat,
un mic discurs despre datoria obligatorie, dar şi
patriotică, de a fi vigilenţi şi de a consemna posibilele
discuţii pe care le-ar fi putut provoca anumiţi
navigatori de la bordul acestor nave. Unii dintre ei ar
fi putut acţiona ca agenţi sub acoperire ai unui stat
capitalist, ostil ţării noastre socialiste. Li s-a cerut
piloţilor vigilenţă deosebită.

- Dacă sunteţi traşi de limbă aveţi grijă ce
răspundeţi! Nu trăncăniţi aiurea, ca ţaţele în tramvai.
Nimeni nu este scutit de aceste declaraţii şi vă
sfătuiesc să nu le neglijaţi.

Consecinţele refuzului de a întocmi o asemenea
declaraţie, după ce ar fi efectuat un serviciu de pilotaj,
puteau fi mai mult decât neplăcute pentru pilotul în
cauză, le-ar mai fi spus negriciosul.

Agenţia de Pilotaj Galaţi era situată, în acei ani, la
etajul unei clădiri urâte, cu două etaje, ce adăpostise
cu ceva timp în urmă I.C.R.H.-ul (Întreprinderea de
Reparaţii şi Construcţii Hidrotehnice), condusă de
inginerul Bălan, care se ocupa de construcţia şi
întreţinerea cheurilor şi pereurilor (taluzuri de piatră
sau beton armat care protejează malurile), dar şi de
ranfluări de nave (scoaterea la suprafaţă a unor nave
scufundate). Pe dinafară imobilul se asemăna cu acele
depozite părăsite care pot fi văzute în filmele
americane, pe la periferia marilor oraşe. Se afla lipit
pe latura de vest a unei construcţii mai fercheşe, cu
un singur etaj şi balcon mare, unde era sediul Regiei
Autonome a A.F.D.J.-ului.

Cutia cu pricina iscase discuţii aprinse între piloţii
cam din aceeaşi generaţie, cu vârste cuprinse în jurul
a patruzeci de ani, care se nimeriseră să fie în ziua
aceea acolo. Astfel, după unii martori, posacul, dar
vorbăreţul Ion Ducu, un bărbat solid cu buzele groase
şi mâinile mari, ar fi zis:

- Ăştia, de la Seico, confundă marfa cu ambalajul.
Păi ce, om fi noi chiar aşa de fraieri să nu ştim ce să
scriem? Scurt şi la obiect: Pe timpul voiajului sau
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manevrei am discutat cu skipper-ul numai probleme
legate de navigaţie, respectiv de tehnică a manevrei. La
voiaj putem scrie, având în vedere timpul lung petrecut
la navă, că am mai vorbit despre starea timpului sau
chiar, de ce nu, despre gagici.

- Nu-i suficient. Trebuie să-i facem comandantului
şi o descriere fizică, aşaa…pentru impresia artistică, ar
fi intervenit Marcel Judeanu, un bărbat pedant, cu
mustaţa şi părul negru, pe care uniforma, călcată şi
periată cu grijă, venea ca turnată.

- N-ai vrea, tot pentru impresia artistică, să scriem
şi ce număr poartă la pantofi, iar dacă-i slut ca Pache,
să-l  transformăm în Făt-Frumos? ar fi întrebat, cu vocea
lui şoptită, Nelu Rusu, zis Ţuţu, fost învăţător de ţară,
un bruneţel de statură potrivită, cu trăsături regulate,
adolescentine.

- Lăsând gluma deoparte, am cam pus-o cu ăştia.
Vor să ne facă pe toţi bengănitori. Sunt convins că unii
sunt deja, dar depinde de noi să nu ajungem toţi. O să ne
doară mâna de atâta scris, în tura de port mai ales. Au
fost zile când am făcut peste zece manevre, puse cap la
cap, ajungând la agenţie după miezul nopţii. Ce fac
într-o astfel de situaţie, m-apuc să scriu note informative
până-n zori? ar fi intervenit Crinu Elefterescu, un bărbat
subţire ca o aţă, cu obrajii supţi şi ochii duşi în fundul
capului, care purta vara numai cămăşi cu mânecă lungă,
din cauza mâinilor mult prea subţiri.

Te izbea vocea lui gravă în contrast cu fizicul anemic.
- Care lucraţi în tura de port cu mine, v-aţi scos,

dacă mă ascultaţi. Eu pot rămâne numai la pupitru, în
dispecerat, iar voi să faceţi manevrele. Eventual mă
treceţi şi pe mine la vreo două-trei manevre, ca să nu
bată la ochi. Când sosiţi în agenţie completaţi doar
buletinele cu orele de manevră şi le semnaţi, iar eu mă
angajez să scriu toate declaraţiile, le-ar fi propus
Dorel Buricea.

- N-o să se prindă securistul când o să vadă acelaşi
scris? s-ar fi codit Dan Zeamăneagră, poreclit Zemosul.

- Nu fi naiv, Dane! Am pretenţii de la tine. Trag cu
bunghiul la scrisul vostru de pe buletine şi îl plastografiez.
Ce mare scofală?

- Ce-i faci? ar fi întrebat Suvarov, zis Brata, lipovean
născut în deltă.

- Îl imit, Brata. Întotdeauna m-am priceput la asta.
La voiaje puteţi să vă scrieţi şi singuri declaraţiile.
Treaba-i mai lejeră şi aveţi timp gârlă! Ce spuneţi?

- Ce-ai vrea să-ţi iasă din afacerea asta? l-ar fi
chestionat Toader Paraschivescu, poreclit Copilaşii Mei,
dar şi Pache sau Şpache (de la şpagă), puţin iritat de
comentariul lui Rusu.

- Îmi plătiţi taxiul până acasă, iar voi puteţi s-o roiţi.
Rămân în agenţie şi, pe cuvânt de fost pionier, le dau
gata într-o oră, două cel mult.

- La întoarcere vii cu autobuzul? ar fi întrebat  Viorel

Crăciun, zis Pluşcort sau Păpuşa.
- Nu, tot cu taxiul, pentru că somnul o să-mi fie mai

scurt. Dus-întors, îmi puneţi acum gologanii în palmă,
şi sunt omul vostru. Batem palma?

- Te vinzi cam ieftin, ar fi remarcat Păpuşa.
- Tu, Pluşcort, poţi să-mi dai o votcă la Sulina, când

ne întâlnim.
- S-a marcat, ar fi aprobat Viorel, care nu era rău

de pagubă.
Zis şi făcut. Vreme de câteva luni, cam până în vara

anului viitor, când Dorel dădu examenul de pilot, acesta
se ţinu de cuvânt şi la tura lui de port scria declaraţiile
tuturor piloţilor care mergeau la manevre. Cum se
descurcau ceilalţi, din tura a doua, era treaba lor. Aproape
zilnic venea securistul Regiei Autonome a A.F.D.J.-ui şi
lua declaraţiile din cutia de lemn.

Anul 1989 avea să aducă schimbări majore în situaţia
politică a ţărilor socialiste. După ce Gorbaciov, în ianuarie
1989 retrăgea trupele sovietice din Afganistan, un vânt
al schimbării începuse să bată în ţări precum
Cehoslovacia, Ungaria, dar mai ales în Polonia, unde
aveau loc ample mişcări democratice chiar în stradă,
organizate de Sindicatul Solidaritatea. Numai în Republica
Socialistă România totul părea a fi încremenit pe vecie.
Pe la sfârşitul primăverii şeful Agenţiei de Pilotaj Galaţi
convocă toţi piloţii disponibili, care nu erau plecaţi la
voiaj sau la manevre, la o şedinţă extraordinară cerută
de securitate. Însuşi înălţimea sa, colonelul P, al cărui
nume era rostit întotdeauna în şoaptă, şi pe care mulţi
aveau să-l vadă pentru prima dată în carne şi oase, veni
la importanta întrunire. După ce ar fi ţinut celor adunaţi
o prelegere despre ce înseamnă să fii patriot şi despre
pericolele care pândeau suveranitatea şi stabilitatea
statului socialist, ar fi scos dintr-o mapă mai multe
jumătăţi de hârtie A4, ca cele pe care le scria Dorel pentru
noi, la tura de port. Ar fi început apoi să tune şi să fulgere
dând exemple de cum nu trebuiau scrise declaraţiile cu
pricina, citind una dintre ele: „În ziua de… între orele…
am efectuat manevra motonavei X, din rada Galaţi în
dana 42 din Bazinul Nou. Comandantul era un bărbat
brunet, de statură potrivită, şi nu m-a întrebat nimic în
afara unor detalii legate de lungimea danei. Manevra a
decurs în bune condiţiuni.” Majoritatea declaraţiilor erau
la fel de sumare şi de asemănătoare, de parcă ar fi fost
scrise de aceeaşi mână, deşi scrisul era diferit. Doar
fizicul comandanţilor părea să difere. În mod sigur,
trăsese, concluzia, cu dispreţ, înaltul personaj, nici unul
dintre piloţi nu luase în şcoală notă mare la compunere.
Ar mai fi spus în încheiere:

- Să-i spuneţi cui vreţi voi, dar nu mie, că la vapor
discutaţi cu comandantul numai despre navigaţie. Sau
că la semnarea buletinului de pilotaj, când vă pune câte
un pahar de whisky sub nas, şi-i ştiu exact pe ăia care
nu se sfiesc să-l dea pe gât, ba îndrăznesc să mai
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cerşească alt pahar, vorbiţi numai despre curvele din
Galaţi sau despre vreme. Din acest moment vreau ca
declaraţiile să fie scrise pe coli întregi, nu pe jumătăţi, şi
să cuprindă, în detaliu, ce aţi discutat cu ofiţerii de la
conducerea navei, dar şi cu oricine din echipaj. Dacă
ceva vi s-a părut suspect la bord sau întrebările lor sunt
în legătură cu anumite obiective mai puţin vizibile de pe
Dunăre, consemnaţi asta în declaraţie. Încă ceva. Vă
interzic să mai luaţi ţigări şi alte bunuri de consum de la
vapoare. Ştiu că vă sunt oferite de unii comandanţi atunci
când semnează actele pentru prestaţie. Vom discuta cu
tovarăşii de la Vamă să vă controleze valizele mai cu
atenţie, atunci când terminaţi voiajul. Dacă la urechile
noastre ajunge vreo reclamaţie de la vreun comandant,
de orice naţionalitate ar fi acela, inclusiv de la unul român,
că aţi condiţionat exercitarea serviciului d-voastră
obligatoriu de pilotaj, de obţinerea unor foloase
necuvenite, aceluia i se va lua imediat avizul şi se va
merge, dacă noi considerăm, până la alcătuirea unui
dosar penal şi chiar trimiterea în instanţă, dacă va
fi cazul.

Nimeni n-a îndrăznit să întrerupă monologul
colonelului. Chiar şi Dorel se abţinuse să deschidă gura
după ce primise câteva ghionturi în coaste.

Dacă, pe mai departe, piloţii au ţinut să respecte
indicaţiile ameninţătoare ale colonelului P, nu am de unde
să ştiu. Oricum, fiecare şi-a scris de-atunci informările
fără să mai apeleze la Dorel Buricea. Înclin să cred că
unii piloţi şi-au descoperit veleităţi de scriitori, făcând
pe acele coli A4 descrieri de peisaje dunărene mirifice
sau redând tot felul de dialoguri fanteziste pe care le-ar
fi putut avea la bordul navelor străine despre, să
presupunem, folosirea mătăsii broaştei pentru
însănătoşirea bolnavilor de gută sau despre importanţa
tichiilor de mărgăritar purtate la noi de unii râtani în ziua
ignatului. În toamnă s-a constatat că declaraţiile noastre
intraseră în desuetudine pentru că erau tot mai rar
colectate de securistul brunet care şi dispăru într-o bună
zi, nemaicălcând pe la agenţie. La un moment dat, pe
care nu l-a putut preciza nimeni, poate după 9 noiembrie
1989, când a fost dărâmat zidul Berlinului, dispăru şi
cutia burduşită cu hârtii şi nimeni nu mai întrebă de ea.

La revoluţie, pe 22 decembrie, s-a nimerit să fiu în
tura de linie. Eram în aşteptare pentru plecarea într-un
voiaj. După amiază ascultasem la radio ultimul discurs,
întrerupt de huiduieli, al lui Ceauşescu, în cabinetul unei
tehniciene stomatologice, căruia îi făceam curte de ceva
timp, dar fără succes. Devenisem prieteni după ce îi
făcuse o lucrare mamei mele şi o vizitam de câte ori
eram liber, sperând să-mi cedeze într-o bună zi. După
discurs m-am repezit acasă, gândindu-mă la tot ce putea
fi bine sau rău. Din păcate televizorul meu Venus era
defect. Până târziu, în noapte, am ascultat la radio vocile
exaltate ale personajelor care forţau uşa de intrare în

istorie, bulucindu-se şi călcându-se pe bătătură unii pe
alţii. Stăteam pe atunci singur într-un apartament cu o
cameră din Mazepa I, la etajul 4, mama locuind un etaj
mai jos, într-un apartament similar. Din somnul greu şi
agitat care m-a cuprins până la urmă, cu radioul deschis,
m-au trezit bubuiturile în uşa de la intrare. Buimac de
somn, fără să mă uit prin vizor cine bate, i-am deschis
lui Dan Ungureanu, care era pe atunci Şeful Corpului de
Pilotaj de pe întreaga Dunăre de Jos, înlocuindu-l în
această funcţie, cu un an mai înainte, pe Nichita Florin,
căruia îi luase avizul securitatea. Mi-a cerut să mă îmbrac
de urgenţă şi să cobor în stradă, unde ne aştepta un
microbuz. La întrebarea mea, unde mergem şi ce trebuie
să face, mi-a îndrugat ceva în legătură cu izbucnirea
revoluţiei. Urma să-i luăm şi pe alţi piloţi de-acasă şi să
mergem apoi în curtea palatului Consiliului Popular
Judeţean, astăzi sediu al Prefecturii. Printre aceştia se
aflau Vasile Ghidu, zis Singer, pentru că se pricepea să
facă pantaloni la maşina de cusut, Victor Dumitriu, fiu
de pilot din Sulina, Fănică Onişor, care peste câţiva ani
avea să ne fie patron, supărăciosul Ion Ducu, Grişa
Leskov din Mila 23 care vorbea tot timpul numai despre
femei, Crinu Elefterescu, Dorel Buricea, Stelică Taşcă,
Marcel Judeanu, George Zaivi, pe care-l cunoşteam din
vedere încă din adolescenţă, de pe la serate sau baluri
unde se dansa twist, bosanova, rock and roll şi
charleston, şi încă vreo doi piloţi de care nu-mi mai
amintesc. M-a bucurat prezenţa lui Dorel pentru că avea
simţul umorului peste media obişnuită şi afişa mai
întotdeauna un optimism reconfortant molipsitor. Am
fost lăsaţi atunci de Dan Ungureanu în curtea palatului,
el dispărând cu maşina care ne-a adus. Ţin minte că
erau o mulţime de bărbaţi adunaţi acolo la ordin, iar alţii,
mai ciudaţi, cu mutre de golani înrăiţi, se uitau
peste gard sau măsurau trotuarul din faţa Palatului. Un
individ ne-a solicitat atenţia, printr-o portavoce,
comunicându-ne că ni se vor da arme, urmând să ne
deplasăm organizat spre Bariera Traian, ca să apărăm
oraşul de terorişti. Poate că e greu de crezut, dar când
l-am auzit pe omul cu portavocea, m-am şi imaginat
cum stau undeva, în zăpada dintr-un şanţ, întins pe burtă,
cu o armă automată în mână. Zăpada din gând m-a făcut
să-mi duc mâna la pantalonii pe care-i purtam, constatând
că nu aveam izmenele pe mine. Nu le luasem pentru că
era foarte cald afară pentru o lună de iarnă. Mai toţi cei
adunaţi  acolo se perpeleau ca pe jar, teroriştii ameninţau
să ne cucerească oraşul, eventual să ne şi căsăpească
pentru că urma să-i înfruntăm, iar grija mea cea mai
mare era că nu purtam izmene.

(va urma)
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Perioada de după Congresul de la Paris din 1856
reprezintă, şi pentru regimul de navigaţie pe Dunăre, o
perioadă de evident progres, reflectat în primul rând în
ameliorarea tehnică a condiţiilor de navigaţie şi, ca
urmare, în creşterea simţitoare a schimburilor comerciale
cu ţările din bazinul dunărean.

Totuşi, navigaţia pe Dunăre va avea de întâmpinat,
în continuare, o seamă de greutăţi şi piedici atât de natură
tehnică, cât şi de natură politică.

Austria şi Rusia erau principalii nemulţumiţi în urma
Congresului de la Paris din 1856, prevederile Tratatului
semnat la 30 martie punând stavilă, măcar în parte,
pretenţiilor lor de dominare a Dunării.

De aceea, aceste puteri vor face tot felul de presiuni,
vor recurge la un întreg arsenal de mijloace pentru a
modifica în favoarea lor regimul stabilit pe Dunăre.

Dintre greutăţile de natură politică nu trebuie exclusă
nici poziţia Angliei şi Franţei, care, la rândul lor, au căutat
prin toate mijloacele să-şi menţină şi să-şi întărească
influenţa la gurile Dunării prin prelungirea succesivă a
mandatului Comisiei Europene.

Autorităţile ţariste au recurs la mijloace de presiune
pentru ca gurile Dunării să nu fie restituite Moldovei,
obligaţie înscrisă în Tratatul din 30 martie 1856, ci
Turciei; pretextul invocat, şi anume că le luaseră de la
Turcia, nu putea acoperi realitatea evidentă că guvernul
ţarist spera să cadă mai uşor la învoială cu Poarta.

Aşa se face că, în 1857, puterile reunite la Paris vor
atribui Turciei suveranitatea asupra Deltei Dunării, şi nu
Moldovei, cum se prevăzuse în Tratatul de la Paris.

Austria va urmări şi ea, la rându-i, să dea o
interpretare proprie articolelor din Tratatul de la Paris
relative la drepturile şi atribuţiile Comisiei Riverane, cu
scopul bine definit de a-şi asigura dominaţia pe întreaga
Dunăre fluvială.

Delegaţii statelor componente ale acestei Comisii:
Bavaria, Wurtemberg, Turcia, Serbia, Ţara Românească
şi Moldova au fost convocaţi la Viena, la 29 noiembrie
1856, pentru a alcătui regulamentul de navigaţie şi
poliţie fluvială.

Reprezentanţii Principatelor erau Nicolae Rosetti,
pentru Ţara Românească şi Ludovic Stege,
pentru Moldova.

Este demn de remarcat că aceasta era prima
participare a unei reprezentanţe a Ţărilor Române la
discutarea problemelor care priveau regimul de navigaţie
pe Dunăre.

Iniţial, reprezentantul Moldovei în această comisie a
fost Panait Donici, care însă nu s-a declarat de acord cu
punctul de vedere austriac relativ la regulament şi, ca
urmare, la cererea Vienei, căimăcămia lui Vogoride l-a
înlocuit cu Stege.

După discuţii purtate aproape timp de un an, delegaţii
statelor reprezentate în Comisia Riverană au semnat, la
7 noiembrie 1857, „Actul de navigaţie al Dunării”.

Acest document, născut din indicaţiile Austriei şi
urmând traiectoria intereselor ei egoiste, se îndepărta
mult de la principiile tratatului de la Viena din 1815 şi ale
celui de la Paris din 1856.

Proiectul austriac făcea o distincţie netă între navigaţia
interioară fluviului (cabotajul), care era rezervată în
exclusivitate riveranilor, şi navigaţia exterioară, navigaţia
între fluviu şi mare, declarată liberă pentru vasele
tuturor naţiunilor.

Principiul rezervării navigaţiei interioare între porturile
dunărene riveranilor era şi el un principiu just în esenţa
sa, însă, în contextul istoric respectiv, aceasta însemna
practic punerea întregului trafic fluvial la discreţia
societăţilor de navigaţie austriece.

El nu era avantajos nici pentru ţările occidentale, ale
căror societăţi erau astfel excluse de la navigaţia pe
Dunăre şi nici pentru ţările riverane mai mici, care nu
aveau societăţi de navigaţie pe Dunăre şi cărora li se
impunea în acest fel să folosească numai vasele austriece.

La Conferinţa marilor puteri ţinută la Paris în anul
1858, în şedinţa din 9 august, s-a cerut reprezentanţilor
Austriei şi Turciei, singurii membri ai Comisiei Riverane,
să aducă în dezbatere proiectul de regulament al navigaţiei
pe Dunăre, alcătuit la Viena.

Discutarea acestui document a început în şedinţa
Conferinţei la 16 august 1858; proiectul a fost combătut
cu hotărâre de către reprezentanţii Angliei şi Franţei, care
constatau că prin prevederile lui Austria intenţiona să
acapareze navigaţia pe întregul fluviu.

Astfel, contele Walewski, delegatul Franţei, conchidea
că „Dispoziţiunile conţinute în lucrarea elaborată la Viena
nu sunt de acord nici cu stipulaţiunile Tratatului de la
Paris din 1856, nici cu principiile Actului de la Viena de
la 1815, nici cu enunţările tratatului de la Paris din 1814”.

Reprezentantul Angliei, Cowley, susţinut şi de
delegatul Prusiei şi Rusiei, a propus ca libertatea de
navigaţie să fie asigurată pavilioanelor tuturor statelor.

Regimul Dunării de la 1856 până la 1875

(continuare în pagina 51)

*
(fragment din volumul Dunărea în istoria poporului român - Iulian Cărţană, Ilie Seftiuc)
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Călugărul Sofronie de la Cioara

Sub titlul Colecţii de
marcă, Romfilatelia ne oferă
posibilitatea să redescoperim

frumuseţea pieselor din tezaurul de la Dinogeţia
aflate la Muzeul Naţional de Istorie a României.
Mărcile poştale din această emisiune ilustrează
podoabe şi monede descoperite la Dinogeţia, o
aşezare în regiunea Dunării de Jos, care în secolul
al XI-lea a avut o evoluţie înfloritoare. Cercetările
arheologice efectuate în anul 1950 la Dinogeţia
s-au încununat cu descoperirea unei piese
denumită crucea relicvar. În anul 1954,
cercetările arheologice au adus la lumină un
tezaur de podoabe şi monede din care se
remarcă piesele ornamentate cu filigran şi
granulaţie. Tezaurul atribuit unui bogat ţesător
era compus din două brăţări de argint, cercei de
argint aurit, două verigi de aur, un inel de aur şi
trei de argint. Tezaurul mai conţinea şi unsprezece
monede din aur şi argint emise între 976 şi 1059.

Primele trei timbre ale emisiunii filatelice
ilustrează podoabe şi monede din tezaurul
descoperit în anul 1954.

Timbrul cu valoarea nominală de 3,00 lei
ilustrează două inele, unul din argint aurit şi
altul din aur şi verigă de aur.

Timbrul cu valoarea nominală de 4,5 lei redă
cele trei monede de aur. Două sunt redate pe
avers, unde se poate observa bustul lui Hristos
cu barbă, cu nimbul cruciat în jurul capului şi cu
mâna dreaptă ridicată în semn de binecuvântare.
A treia monedă ilustrează pe revers bustul
împăraţilor Vasile al II-lea în stânga şi Constantin
al VIII-lea în dreapta.

Al treilea timbru, cu valoarea de 9,10 lei,
ilustrează o verighetă de aur şi un inel de argint.
Verigheta are forma unei zale deschise, fiind
confecţionată prin împletirea a trei sârme de aur.
Inelul de argint este asemănător celui din
argint aurit.

Ultimul timbru, cu valoarea de 14,50 lei,
reproduce crucea relicvar de la Dinogeţia. În
formă de cruce latină, cu braţele uşor evazate şi
rotunjite spre extremităţi, crucea reprezintă o
casetă compusă din două jumătăţi articulate
longitudinal prin intermediul a două balamale. În
interior se păstrează o bucăţică de pânză fină de
mătase, în care este înfăşurată o mică relicvă.
Crucea cu o lungime de 7,85 cm. şi o lăţime de
6,3 cm. era purtată la gât cu puteri apotropaice

(destinat apărării împotriva duhurilor rele).
Această emisiune filatelică conţine şi două plicuri cu

timbrele emisiunii, numerotate (220 seturi) şi obliterate
cu ştampila „prima zi” din 20.03.2015.

REGALITATEA ÎN ROMÂNIA

Sub această denumire, Romfilatelia a editat o emisiune
de mărci poştale care ilustrează cele patru cupluri regale
din istoria monarhiei române.

Primul timbru, cu valoarea nominală de 3,10 lei, îl
reprezintă pe Regele Carol I şi Regina Elisabeta,
alături de monogramele acestora. Regele Carol I a fost
ales Domn al Principatelor Unite la 20 aprilie 1866, fiind
fondatorul Dinastiei Regale Române, supranumit
Întemeietorul a nenumărate instituţii publice.

 Regina Elisabeta, cunoscută şi cu pseudonimul literar
Carmen Sylva, a scris poeme, piese de teatru, nuvele,
eseuri în limba română, germană, franceză şi engleză.
La evenimentele culturale organizate de Regină participau
personalităţi culturale precum: Vasile Alecsandri, George
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Enescu,  Elena Văcărescu, Nicolae Grigorescu etc.
Timbrul cu valoarea nominală de 3,30 lei reproduce

imaginile Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria,
alături de monogramele acestora. Regele Ferdinand I
este nepot de frate al Regelui Carol I şi a devenit Rege al
României la 10 octombrie 1914.

Ferdinand poartă şi pseudonimul Întregitorul sau Cel
Loial, deoarece în timpul domniei sale s-a înfăptuit
Marea Unire (1918). Alături de Ferdinand este imaginea
Reginei Maria, cunoscută ca Mama Răniţilor pentru
ajutorul acordat soldaţilor pe frontul de luptă în timpul
Primului Război Mondial. Regina Maria a susţinut cultura
şi ştiinţele şi a cultivat relaţii cu cele mai mari
personalităţi politice, spirituale şi sociale ale lumii,
aducând România în atenţia lor.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 6,00 lei sunt
ilustrate portretele Regelui Carol al II-lea şi al Reginei
- Mamă, Elena, alături de monogramele acestora.
Domnia lui Carol al II-lea a cuprins momentul de maximă
înflorire economică, socială şi culturală a României Mari.

Timbrul cu valoarea de 14,50 lei îi reprezintă pe
Majestăţile Lor Regele Mihai I şi Regina Ana ai
României, alături de monogramele acestora. Născut  la
25 octombrie 1921, la Sinaia, Regele Mihai a domnit
pentru prima dată între 20 iulie 1927 şi 8 iunie 1930,
sub Regenţă, iar ulterior din 6 septembrie 1940 şi până
la abdicarea impusă din 30 decembrie 1947. La 30
decembrie 2007 proclamă noile Norme Fundamentale
ale Familiei Regale a României prin care o numeşte
Principesă Moştenitoare şi Custode al Coroanei României
pe fiica sa, Principesa Margareta.

Emisiunea cuprinde şi două plicuri echipate cu
timbrele emisiunii, numerotate şi obliterate cu ştampila
„prima zi” din 30.01.2015. Cele patru cărţi poştale (Carte
maximă), care reprezintă cele patru cupluri regale, sunt
echipate fiecare cu timbrul respectiv, fiind ştampilate
cu emblema regală „Nihil Sine Deo” şi datate la
30.01.2015.

REPRODUCERI DE ARTĂ

Romfilatelia, după un mai vechi obicei, reia o tematică
mult apreciată de filatelişti, dedicată artei româneşti şi
universale, reproducând pe timbrele emisiunii

Reproduceri de artă patru lucrări, care aparţin pictorului
român Gheorghe Tattarescu (1820-1894) şi respectiv
sculptorului francez Auguste Rodin (1840-1917).

Pioner al neoclasicismului în pictura românească,
Gheorghe Tattarescu, de la a cărui naştere se împlinesc
anul acesta 195 de ani, a studiat pictura la Şcoala de
zugravi din Buzău, apoi obţine o bursă de studii la
Academia San Luca din Roma. Participant la Revoluţia
de la 1848, pictează portretele unor revoluţionari celebri.

O mare parte din activitatea sa artistică a fost
dedicată artei religioase unde este influenţat de
academismul italian.

În perioada 1853-1892, cu ajutorul elevilor săi, a
pictat peste 50 de biserici. Împreună cu Theodor Aman
a înfiinţat, în 1864, Şcoala de Arte Frumoase
din Bucureşti.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 3,10 lei este
reprezentată pictura Agar în deşert, ulei pe pânză,
realizată în stil neoclasic, iar timbrul de 3,30 lei reproduce
imaginea lucrării Fata cu tamburină, ulei pe pânză tot
în stil neoclasic.

Anul acesta se împlinesc 175 de ani de la naşterea lui
Auguste Rodin. Cariera artistică a lui Rodin începe cu
picturi ale naturii şi litografii, după care se orientează tot
mai mult spre sculptură, mai ales după o serie de călătorii
în Italia. În perioada anilor 1870-1882 lucrează la
manufacturile din Sevres, iar în 1889 îşi deschide un
atelier propriu la depozitul de marmură din Paris. Devine
membru fondator al „Societăţii naţionale de
Arte Frumoase”.

Rodin şi-a propus să revoluţioneze limbajul sculpturii
pe care o exprimă în lucrări precum: Omul care merge;
Gânditorul sau Eva după păcat.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 4,5 lei este
reprodusă sculptura Sărutul, iar pe timbrul cu valoare
nominală de 14,5 lei este ilustrată lucrarea Primăvara.

Pe vignete sunt ilustrate reproduceri artistice ale celor
doi artişti: Autoportretul lui Gheorghe Tattarescu şi
lucrarea Sculptorul Rodin ce îl înfăţişează pe maestrul
francez, opera sculptorului Camille Claudel (1864-1943).

Cele două plicuri sunt echipate cu timbrele emisiunii,
numerotate şi obliterate cu ştampila „prima zi” din
23.01.2015.
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POPOVICI, Alexandru (Leandru) –

pictor, grafician, critic de artă (n. 26 martie 1912,
Iaşi – m. 6 noiembrie 1975, Iaşi). A urmat
cursurile Liceului Internat şi ale Academiei de
Arte Frumoase, unde a avut ca profesori pe
Ştefan Dimitrescu şi Jean Cosmovici. Între
1937-1945 a funcţionat ca profesor la catedra
de desen de la Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galaţi şi redactor la revista „Orizonturi”.
Transferat la Bucureşti şi apoi, din 1951, stabilit
definitiv în Iaşi, artistul nu a uitat niciodată oraşul
în care şi-a început cariera didactică şi care,
după propria mărturisire, i-a „rămas atât de
drag”, a revenit de multe ori în cetatea
dunăreană, fiind foarte bun prieten cu pictorul
Mihai Dăscălescu. Stăpânit în copilărie şi
adolescenţă de viziunea picturală a lui Nicolae
Grigorescu, influenţat în timpul studiilor de
Ştefan Dimitrescu, Leandru Popovici îl va
descoperi după absolvire pe N. N. Tonitza, a
cărui înrâurire îi va marca hotărâtor evoluţia
viitoare. Paralel cu activitatea de profesor, de
pictor şi grafician, colaborează de-a lungul anilor
cu grafică, articole şi cronici plastice la revistele
„Manifest”, „Rampa”, „Însemnări ieşene”,
„Veac nou”, „Iaşul literar”, „Ateneu”, „Cronica”,
„Contemporanul”, „Arta plastică” şi ziarele
„Opinia”, „Victoria”, „Naţiunea”, „Flacăra
Iaşului”, „Vremea nouă”, „Clopotul”, „Ceahlăul”
etc. Şi-a organizat peste 20 de expoziţii personale
la Cernăuţi, Storojineţ, Iaşi, Bucureşti, Paşcani,
Cluj, Botoşani, Târgu Neamţ (retrospectiva din
1968 de la Iaşi a cuprins 180 de lucrări), a
participat la numeroase expoziţii de grup şi
colective, a publicat sute de articole în revistele
şi ziarele amintite.

Leandru Popovici a evoluat în spiritul unui
tradiţionalism de factură postimpresionistă. A
abordat în creaţia sa peisajul, natura statică,
portretul, compoziţia, nudul. A folosit uleiul,
acuarela, tempera, pastelul, guaşa, cărbunele,
creionul, tuşul, placa gravată, desenul lavat. De
la primele expoziţii i-au fost remarcate
sinceritatea exprimării plastice, spiritul de
observaţie, simplificarea desenului la strictul
necesar, paleta cromatică rafinată, cu unele
accente tragice, seriozitatea discursului,
nedorind, aşa cum sublinia pictorul şi criticul de

artă Tache Soroceanu, „să-şi formeze o personalitate
artistică cu împrumuturi mai mult sau mai puţin
deghizate”. Temele alese sunt variate: scene cu ţărani
aflaţi la muncă pe câmp, muncitori forestieri surprinşi
în acţiune sau în repaus, aspecte din fabrici şi uzine,
compoziţii cu oameni sărmani, locuri ce amintesc de
mari personalităţi ale culturii româneşti, peisaje urbane,
naturi statice cu flori şi multe, foarte multe portrete.
Pictura sa are la bază un desen viguros, energic şi
expresiv, căruia îi este subordonată nemijlocit culoarea.
O culoare intensă şi caldă, aşezată în tuşe puternice,
în stare să exprime staticul sau dinamicul, să creeze
atmosferă, să surprindă poezia lumii realului. Tablouri
precum „Aurul toamnei”, „Cosaşii”, „Ţărănci la adunat
fân”, „Mulsul oilor la strungă”, „Casa lui Ion Creangă
din Humuleşti”, „Pădurea de argint”, „Fata cu macul
roşu”, „Casă din Vlădiceni”, „Copii din Moldova în
timpul secetei din 1947” sunt considerate vârfuri ale
creaţiei sale. Dar ceea ce dă şi mai multă trăinicie
acestei creaţii sunt mai ales portretele, în care artistul,
cu o mare economie de mijloace, reuşeşte să exprime
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trăsături definitorii ale celor
portretizaţi. În acest sens, cu prilejul
expoziţiei din 1966, de la Galeria
Fondului Plastic din Cluj, criticul de
artă ieşean Radu Negru scria: „Deşi
în expoziţie te întâmpină exuberante
flori şi peisaje, nota dominantă nu o
dau preocupările pentru notaţia
impresionistă sau pentru ornament;
dimpotrivă, în această «galerie de
portrete» se exprimă convergenţa
preocupărilor pictorului pentru om şi
problemele lui. Oamenii din portrete
au o tipologie bine pronunţată şi nu
sunt prototipuri, au figuri
caracteristice, sunt individualităţi
bine conturate. Leandru Popovici
priveşte viaţa cu seriozitate, uneori
cu melancolie, dar sfârşeşte prin a
descoperi efuziunile lirice ale
omului. Portretele lui sunt bucuria
unui om tăcut şi cuprins de emoţii
discrete” („Cronica”, 24 septembrie
1966). În această nemuritoare
galerie de portrete îi descoperim pe
pictorii Octav Băncilă, M. H. Maxy,
Victor Mihăilescu-Craiu, sculptorii
Vladimir Florea şi Vania Butuc,
scriitorii Mihai Eminescu, I.L.
Caragiale, Mihail Sadoveanu, Tudor
Arghezi, George Bacovia, Eusebiu
Camilar, Magda Isanos, Victor Ion
Popa, G. Călinescu, violoniştii Ion
Voicu şi Ştefan Ruha, violonistele
Maria Glovaţchi şi Angela Gavrilă,
violoncelistul Radu Aldulescu,
compozitorul Achim Stoia,
academicianul Vasile Râşcanu etc.
Sunt portrete memorabile, în care accentul cade pe
sondajul psihologic, pe luminarea unor coordonate
sufleteşti ale personajelor, care se disting prin forţa
interiorizării şi plasticitatea formei. Acestora li se

adaugă o altă serie de tablouri în
care apar membri ai familiei sale
(mama artistului, fratele -
profesorul-medic Gh. Popovici,
sora), chipuri din Neamţ, din Oaş,
copii. În calitate de critic şi istoric
de artă, activitatea lui Leandru
Popovici s-a concretizat în scrieri
eseistice („Principii plastice”,
„Dinamism în artele plastice”,
„Sculptura şi pictura italiană
contemporană”, „Arta plastică
modernă”, „Arta progresistă
românească”, „Dinamica unor
curente stilistice”), în numeroase
studii, articole, cronici plastice
dedicate unor pictori români: Ştefan
Dimitrescu, Octav Băncilă, N.N.
Tonitza, Ştefan Luchian, Sava
Henţia, Gheorghe Popovici, Nicolae

Popa, Otto Briesse, Aurel
Mărculescu, Ion Sava, Alexandru
Phoebus, Ion Ţuculescu, Iuliu
Podlipny, Ion Popescu-Negreni,
Aurel şi Maria Ciupe, Corneliu Baba
etc.

Bibl.: Corneliu Stoica, Identităţi
artistice, Editura Alma, Galaţi, 2004;
Valentin Ciucă, Un secol de arte
frumoase la Iaşi, Editura Art XXI,
Iaşi, 2005; Valentin Ciucă,
Dicţionarul ilustrat al artelor
frumoase din Moldova 1800-
2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011;
Corneliu Stoica, Popasuri ale
privirii, Editura “Sinteze”, Galaţi,

2013; Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici
gălăţeni, Editura Axis Libri, Galaţi, 2013.

 Fete la câmp Mulsul oilor

Portret de fată

George Bacovia
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Ediţia a III-a a Taberei de creaţie de la Boholţ, sat din
Ţara Făgăraşului, aparţinând comunei Beclean, judeţul
Braşov, cu ale cărei lucrări ne-am întâlnit în expoziţia de la
Muzeul de Artă Vizuală, a reunit în iunie 2014 un număr de
şapte artişti plastici, unii care au participat şi la ediţiile
anterioare (Mihai Coţovanu, Teodor Vişan, Raul Popa,
Liviu-Adrian Sandu), dar şi câteva nume noi: Corneliu
Drăgan-Târgovişte, Gheorghe Miron şi Ioan Oratie. Scopul
taberei a fost definit de însuşi organizatorul şi finanţatorul
ei, inginerul Vasile Joantă, director general al Fabricii de
bere MARTENS S. A. Galaţi, acela „de a fixa într-o memorie
materială imaginea de astăzi a satului Boholţ şi a boholţenilor,
precum şi a ceea ce se mai poate vedea, încă, din
plămădirile trecutului său”. Totul finalizat cu crearea unui
muzeu în satul său natal, localitate care în 2017 va împlini
700 de ani de existenţă atestată documentar. Muzeu care
va fiinţa chiar în casa părintească şi care va constitui un
obiectiv cultural semnificativ pentru comunitatea din care

domnul Joantă a plecat cu mulţi ani în urmă şi în mijlocul
căreia se reîntoarce de fiecare dată cu deosebită dragoste,
respect şi preţuire.

Toţi cei şapte artişti, fiecare în stilul său, au surprins
imagini ale peisajului rural al Boholţului, case, şuri, biserici,
clopotniţe, troiţe, gospodării, uliţe etc., căutând să scoată
în evidenţă ceea ce acestea au specific, dar şi chipuri de
bărbaţi, femei şi copii.

Aflat pentru a doua oară în Tabăra de la Boholţ, pictorul
ieşean Mihai Coţovanu şi-a demonstrat şi de această dată
calităţile sale de neîntrecut peisagist. El semnează pânzele
„Margine de sat” şi „Boholţ”, două tablouri cu desfăşurări
spaţiale vaste, în care verdele vegetaţiei şi roşul
acoperişurilor caselor sunt culorile predominante. Lor le
sunt asociate albastrul şi alte câteva tonuri pentru redarea
umbrelor. Materia picturală este consistentă şi răspândită
pe suprafaţa suporturilor în tuşe viguroase. Atmosfera este

de linişte adâncă. Avem impresia că momentul ales
este cel din timpul amiezii, când ţăranii se află fie la
muncile agricole, fie se odihnesc. Tot la peisajul rural
s-a oprit mai mult şi artistul gălăţean Gheorghe Miron
în tablourile „Şura I şi II”, „Hotarul” şi „Boholţ”. Dacă
în primele două a imortalizat aspectul unei construcţii
pe cale de dispariţie, şura, prezentând-o într-o stare
de degradare destul de avansată, cu foarte multe
elemente de detaliu grafic, în „Hotar” artistul fixează
pe pânză imaginea unei gospodării ţărăneşti situată la
poalele unui deal acoperit de vegetaţie, iar în „Boholţ”
oferă un ansamblu panoramic de toată măreţia.
Dominanta cromatică este verdele şi nuanţe ale sale,
mai închise sau mai deschise, printre care răsar griurile
turlelor bisericilor, roşul ternar al acoperişurilor şi
olivul firelor de iarbă. Gheorghe Miron expune şi
portretul „Domnul învăţător”, inspirat de chipul

 Gheorghe Miron, Hotarul

 Mihai Coţovanu Boholţ

 Ion Oratie, Şuri la Boholţ

ediţia a III-a
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bătrânului dascăl al satului, Aurel Drăguş, cel care a scris
şi monografia „Boholţ – sat ardelean al tradiţiei,
statorniciei şi speranţei”. Pe un ingenios fundal de griuri,
pe care se află înscrisuri în linie dreaptă cu literele
alfabetului românesc, propoziţii specifice clasei I, tabla
înmulţirii şi, la baza tabloului, un portativ cu mai multe
şiruri de note muzicale, pictorul figurează, folosind
creioane colorate şi grafit, chipul acestui învăţător. Are
ochi mari şi sfredelitori. Vremurile şi povara vârstei i-au
săpat râuri adânci în expresia feţei, a frunţii, dar nu l-au
îngenunchiat. Bogăţia lăuntrică, vigoarea spirituală şi

nobleţea profesiei pe care a practicat-o atâţia ani i se
citesc în privire.

Imaginile unor şuri stăruie şi în tabloul „Şuri la
Boholţ”, aparţinând bucureşteanului Ioan Oratie. Florile
multicolore din prim-plan, de un lirism învăluitor, culorile
vii, proaspete, creează o atmosferă optimistă, luminoasă.
Într-o altă lucrare, Ioan Oratie a reţinut priveliştea unei
gospodării, dominată de un păr secular, care se înalţă
mult peste acoperişurile caselor, ocupând toată suprafaţa
suportului („Părul secular”). Şi aici nu lipesc din faţa
gardului florile, trandafiri albi şi roşii, elemente care
explică pasiunea artistului pentru motivul floral,
evidenţiată mult mai pregnant de cea de a treia lucrare a
sa, intitulată „Bujori de munte”.

Corneliu Drăgan-Târgovişte, care şi-a adăugat
patronimului său toponimul oraşului în care trăieşte, artist
cu un bogat palmares expoziţional naţional şi internaţional,
membru al Societăţii de Acuarelă din Birmingham,
singurul român admis în 2012 la Bienala Internaţională

de Acuarelă Shanghai Zhujiajiao, este autorul a 15
tablouri realizate în tehnica acuarelei. Din enumerarea
unor titluri ca „Biserica din Boholţ”, „Troiţa de pe deal”,
„Margine de sat”, „Uliţă din Boholţ”, „Gospodărie”,
„Clopotniţa”, „Peisaj din Boholţ”, „Drum la Boholţ” ne
dăm seama de obiectivele asupra cărora pictorul s-a axat.
Sunt imagini tonifiante, stenice, însufleţite de cele mai
multe ori de prezenţa oamenilor acestei localităţi, pe
care-i vedem ieşind de la Sfânta Liturghie, străbătând
drumurile satului, trebăluind prin gospodărie sau
pregătind mâncarea pentru prânz. Corneliu Drăgan-
Târgovişte este un foarte bun observator al realităţilor
în mijlocul cărora a poposit, pe care le-a imortalizat
într-o interpretare ce le dă dreptul la durată. El a pictat
pe suport umed, execuţia sa este spontană, rapidă,
caracteristică acestei tehnici a acuarelei, culorile sunt
proaspete, fluide. Pictorul este foarte sensibil la variaţiile
luminii şi are capacitatea de a exprima în imaginile
configurate poezia inefabilă a peisajului, armonia
frumosului natural sau a celui zămislit de

Corneliu Drăgan-Târgovişte,
Biserica din Boholţ

Teodor Vişan, Margine de sat la Boholţ

 Raul Popa, Chemarea pământului
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mâna localnicilor.
Artist stăpân pe toate genurile picturii, Teodor Vişan,

participant pentru a treia oară la această tabără, a abordat
atât peisajul („Uliţă din Boholţ”, „Margine de sat la
Boholţ”), portretul („Om al locului”, „Sorin Mânduc,
primar al Făgăraşului”), compoziţia cu mai multe
personaje („Sânzienele la Boholţ”), dar şi natura statică
cu flori („Liliac alb în cană de lut”). Sunt lucrări de
factură postimpresionistă, pictate cu dezinvoltură,
caracterizate prin echilibru compoziţional şi armonii
cromatice strălucitoare. Vegetaţia se află în plenitudinea
forţelor sale, cerul împrumută în coloristica sa ceva din
nuanţele verdelui terestru. Cele două portrete reprezintă
personaje total diferite. Sorin Mânduc este o figură
luminoasă, optimistă, chipul lui iradiază încredere,
bucurie şi optimism. Diametral opus, „Om al locului”
înfăţişează un bărbat cu o expresie suferindă, răvăşită,
pe chipul căruia timpul şi-a lăsat din plin urmele.

Autor al unui singur peisaj, în care alături de imaginea
unei case vechi, aproape să se prăbuşească, vedem
înălţată o nouă construcţie, modestă ce-i drept („Un nou
început la Boholţ”), Raul Popa a fost atras de oamenii
satului, realizând trei superbe portrete masculine:
„Chemarea pământului”, „Octavian” şi „Cantorul”. Adept
al novorealismului fondat de americanul de origine rusă
Alexey Steele, curent îmbrăţişat şi de colegii săi de breaslă
Gheorghe Miron şi Liviu-Adrian Sandu, tânărul pictor îi
înfăţişează pe cei trei bărbaţi în atitudini diferite, accentul
căzând pe sondajul psihologic, redarea trăsăturilor lor
fizionomice şi a specificului vestimentaţiei. Ţăranul din
„Chemarea pământului”, proiectat pe fundalul câmpului,
se reîntoarce de la muncă. Ţine cu demnitate pe umărul
stâng instrumentul muncii sale, o sapă. În mâna dreaptă
are un baston de sprijin. Pe cap poartă o pălărie de paie.

Este un om simplu, de vârsta a treia. Efortul depus în
acea zi i se citeşte în expresia chipului. Figura cantorului
se desprinde ca o efigie de pe fundalul de ocru. Ipostaziat
îmbrăcat în port popular, el este cântăreţul de biserică
pătruns de importanţa misiunii sale ca slujitor al lui
Dumnezeu. Octavian, şi el un  bărbat aflat la vârsta
deplinei maturităţi, priveşte spre cel care-l pictează, însă
gândurile îl poartă departe, probabil într-un trecut care
nu-i deşteaptă amintiri care să-i provoace bucurie.

Dacă în ediţia I a taberei sculptorul Liviu-Adrian
Sandu a realizat în teracotă bustul organizatorului şi
finanţatorului taberei, Vasile Joantă, acum el s-a oprit
asupra chipului unei fetiţe, folosind acelaşi material.
Subiectul nu este străin în creaţia sa, fiindcă portrete de
copii a mai prezentat şi în alte expoziţii. „Smaranda”
este un ronde-bosse de o frumuseţe clasică, modelat cu
grijă pentru fiecare detaliu. Chipul copilei emană
candoare, puritate, căldură şi armonie. Dar mai ales este
viu, pe figura ei se simte din plin palpitul vieţii. Realismul
lucrării este izbitor, iar asemănarea până la identificare
cu modelul este o calitate care vorbeşte despre harul
sculptorului, despre pasiunea sa pentru arta portretului,
gen foarte pretenţios şi pe care mulţi îl ocolesc astăzi.
Smalţul strălucitor pe care-l obţine prin emailarea lutului
ars reuşeşte să redea până şi catifelarea epidermei şi
frăgezimea carnală a personajului. Este o lucrare de
mare sensibilitate, compusă cu o bună ştiinţă a
psihologiei infantile.

Ca şi în cazul celorlalte ediţii, expoziţia beneficiază
de un substanţial catalog, un adevărat album de artă,
apărut la Editura „Axis Libri” Galaţi, în  condiţii grafice
excelente. Acesta cuprinde fişele biografice ale artiştilor
participanţi la tabără însoţite de fotografii-portret,
reproduceri ale creaţiilor fiecăruia, instantanee din timpul
documentării şi realizării lucrărilor, aspecte de la diferite
manifestări ale locuitorilor din Boholţ. Textele care ţin
loc de prefaţă sunt semnate de criticii de artă Corneliu
Ostahie şi dr. Roxana Păsculescu, aceasta din urmă fiind
soţia pictorului Ioan Oratie, care i-a şi însoţit de altfel
pe artişti pe toată perioada taberei. Fotografiile au fost
realizate de Valentin Baly, iar prelucrarea imaginilor şi
realizarea grafică au fost asigurate de Liviu Adrian Sandu.

Liviu Adrian Sandu, Smaranda

Teodor Vişan, Uliţă la Boholţ
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N Lansările de carte au devenit de multă vreme
o rutină a Bibliotecii V.A.Urechia din oraşul
nostru. Ca şi cititor, tastând „piaţa” spirituală a
Galaţiului, am avut revelaţia descoperirii unei
bijuterii de cuvânt molcom, moldav.

Este vorba despre poezia şi proza domnului
colonel Mihai Baicu născut în comuna
Bălăbăneşti, în luna mai,
1913. Ineditul lansării
celor două volume a fost
acela că opera domnului
colonel a văzut lumina
tiparului datorită fiicei sale,
distinsa doamnă
profesoară universitară
Mihaela Popa. Ambele
cărţi, „Un cântec de
lebădă” şi „Letopiseţ de
familie”, apărute nedrept
de târziu, au totuşi
avantajul de a fi căpătat în
timp mireasma colbului de
cronică veche.

Scrierile lui Mihai
Baicu, suspectate de clasicism (deocamdată),
acţionează ca o terapie benefică asupra
cititorului, indiferent de vârsta pe care
o are.

Ba mai mult, oferă tinerilor răspunsuri la
întrebări precum cine suntem, de unde venim
sau cum se formează caracterele? Şi asta face
scriitorul, cu măiestria unui pedagog de şcoală
veche, uneori în pilde cu conotaţie biblică.
Prezentarea cărţilor s-a făcut sub semnul emoţiei
totale, ce a cuprins întreaga audienţă. Deşi
autorul, în modestia sa, nu şi-a dorit niciodată
acest lucru, nu şi-a dorit ca slovele sale să
părăsească vreodat’ foile cu pătrăţele îngălbenite
de vreme: „Nu scriu cu gând să trec în nemurire/
Caietu’ acesta-i doar o amintire” (Prefa ţă).
Emoţia se amplifică pe măsură
ce, lecturând, descoperim noi fa ţete ale

personalităţii autorului. Versul şi proza sunt închinate
neamului său, pe care l-a iubit topindu-se de dorul lui,
după cum afirmă: „Te voi slăvi în veci, până mi-oi da
ortul” (Obârşie).

Cu puterea cuvântului, autorul face din satul său
un templu al rugăciunii şi smereniei. Ideea de sacru e
omniprezentă. Sacre sunt ţara, tricolorul, brazda, iarna,

vara, mămăliga tăiată cu aţă,
chipul tatei, mâinile mamei
„slăvite”, întrezărite în lutul casei.

Iată, dacă mai era nevoie, încă
odată adeverindu-se conceptul
de învăţare prin suferinţă al
reputatului profesor şi pedagog
ieşean Văideanu, referindu-se la
şcoala interbelică. Suferinţa,
privaţiunile vie ţii de zi
cu zi i-au netezit copilului Mihai
Baicu calea spre împlinirea
idealurilor sale. A trăit, a muncit,
a trecut la Domnul, purtându-şi
arborele genealogic în spate,
apărându-şi Ţara şi în vreme
de pace.

În 1941, este desemnat de Liga ofiţerilor de rezervă
şi retragere să ia cuvântul la ceremonia prilejuită de
înălţarea tricolorului pe turnul primăriei din Sfântu-
Gheorge, Covasna. Sfâşiat de emoţie, la câteva zile
după eveniment, bravul colonel suferă un accident
vascular care, din nefericire, i-a adus sfârşitul. Împovărat
sau poate înzestrat cu o mare sensibilitate, el însuşi
recunoaşte la un moment dat; „nu prea m-am potrivit
cu meseria mea”.

Concluzionând, prin publicarea postumă a celor două
cărţi, Mihaela Popa a adăugat aripa lipsă a tatălui său,
cu care s-a putut înălţa spre zenit.

Iar alături de tatăl său ne-a oferit o poveste de
viaţă superbă prin simplitatea ei, o poveste fără sofisme,
fără putinţa de tăgadă şi, mai ales, fără de arginţi.
Pentru toate acestea, vă mulţumesc, Mihaela şi
Mihai Baicu.
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Simona Preda în dialog cu Gabriel Badea-Păun

Distins şi de un rafinament aparte, istoricul de artă
Gabriel Badea-Păun dă o notă distinctă peisajului 

intelectualităţ i i
româneşti. Doctor
„Magna cum
laude” al
Universităţii Paris
IV-Sorbona, este
autor al multor
studii printre care şi
volumele „Carmen
Sylva, uimitoarea
regină Elisabeta a
R o m â n i e i ”
(Humanitas, 2003,
reeditată apoi în

alte cinci ediţii), „Portraits de société XIXe-XXe siècles”
(Citadelles et Mazenod, 2007) distinsă cu Prix du Cercle
Montherlant-Académie des Beaux-Arts (2008), „Mecena
şi comanditari. Artă şi mesaj politic” (Noi Media Print,
2009) distinsă cu Premiul Tzigara-Samurcaş din partea
„Fundaţiei Magazin Istoric”, „Le style Second Empire.
Architecture, décors et art de vivre”(Citadelles et
Mazenod, 2009) lucrare distinsă cu Prix Second Empire
de la Fondation Napoléon 2010, „Pictori români în
Franţa (1834-1939)” (Noi Media Print, 2012). Menţionez
totodată că istoricul Gabriel Badea-Păun este Cavaler al
Ordinului „Meritul Cultural” (2009) şi în anul 2010 a
fost distins cu Medalia pentru Loialitate „Regele Mihai”.
În decembrie anul trecut a publicat la Editions Lacurne
de la Paris o nouă ediţie în limba franceză a cărţii „Histoire
de ma vie (1875-1918)” a Reginei Maria.

Gabriel Badea-Păun este poate persoana cea mai în
măsură de a ne decripta portretul monarhic. O biografie
şi o activitate impresionante, sunt onorată să îl cunosc
şi îi mulţumesc pentru amabilitatea de a purta acest dialog
pentru cititorii revistei „Literatura de azi”.

Domnule Gabriel Badea-Păun, propun să începem
discuţia referitoare la portretele reginelor cu o
retrospectivă referitoare la conceptul de portret şi mai
exact, a portretului de salon. Se presupunea, la mijlocul
secolului al XIX-lea, că „un pictor şi mai ales un
portretist exista graţie Salonului şi prin el.” Mai mult
decât atât, Emile Zola pretindea în „Mon Salon”(1863)
că „numărul de portrete urcă în fiecare an şi ameninţă
să inunde Salonul în întregime.” Vă propun aşadar să
nuanţaţi această relaţie dintre Salonul parizian, care se
deschidea în fiecare an în luna mai, şi portret ca
gen artistic.

În luna mai a fiecărui an, deschiderea Salonului
parizian, al celui al Société des Artistes Français, perceput
în perioada respectivă ca mai conservator şi, începând

din 1890, al celui dizident al Société Nationale des Beaux-
Arts era marcată de cele trei culori ale respectabilităţii:
covorul roşu, fracul negru şi plantele verzi. Era
evenimentul monden care atrăgea spre capitala franceză
elita internaţională a artelor şi a artiştilor, ca şi pe cei mai
importanţi colecţionari şi mecena ai întregii Europe şi ai
celor două Americi. Delegaţiile oficiale şi discursurile
întrerupeau câteodată îmbulzeala provocată de cohortele
de vizitatori care puteau ajunge la apogeul vernisajului,
la 15.000 şi chiar 18.000 de persoane!

Criticii reacţionau diferit la înmulţirea exagerată a
portretelor pe care o cunoşteau Saloanele sub cel de-al
Doilea Imperiu şi cea de-a Treia Republică. Chiar dacă
Emile Zola pretindea în Mon Salon că „şuvoiul de portrete
urcă în fiecare an şi ameninţă să inunde Salonul în
întregime... pentru că nu mai cumpără pictură decât
persoanele care doresc să îşi aibă portretul”, în realitate
portretele nu erau decât aproximativ un sfert din tablourile
prezentate. O comparaţie între diverse Saloane de-a lungul
secolului al XIX-lea arată că această proporţie rămâne
stabilă, în jur de 25% din totalul operelor expuse, chiar
dacă ea progresează proporţional cu totalul lucrărilor
expuse. Abia după primul război mondial se diminuează
la jumătate, pentru a ajunge în jur de 5% după Marea
Criză din 1929.

Ce ne puteţi spune despre Salonul bucureştean?
Dacă pentru perioada premergătoare Primului Război

Mondial numărul portretelor este mai greu de cuantificat
din cauza absenţelor multora dintre cataloagele
manifestărilor artistice oficiale de la Iaşi şi Bucureşti  -
începând cu prima Exposiţiune a Artiştilor în Viaţă, în
1865, întrerupte între 1874 şi 1881, apoi din nou între
1883 şi 1894 şi în vremea Primului război mondial -
mult mai modestul Salon bucureştean, care a funcţionat
între 1924 şi 1944, prezenta în jur de 200 de opere,
dintre care 10% portrete şi proporţia rămâne constantă
de-a lungul perioadei interbelice. Îi regăsim pe simeze
pe artişti ca Gh. Demetrescu Mirea, Costin Petrescu,
Constantin Isachie Popescu, Eustaţiu Stoenescu, Camil
Ressu, Petre Yorgulescu-Yor, Ion Theodorescu-Sion,
Henri H. Catargi, Ion Pantelie Stanciu, Nina Arbore,
Dimitrie Berea, Merica Râmniceanu sau Mina
Byck-Wepper.

Totuşi, Salonul Oficial nu avea monopolul absolut în
ce priveşte atragerea clientelei portretiştilor. Numeroase
societăţi ale artiştilor sau ale amatorilor de artă se
constituie după 1896 şi secesiunea Salonului Oficial şi
Salonului Independentilor, şi se multiplică după această
dată, în special la Bucureşti, odată cu crearea Societăţii
„Ileana” în 1898 şi mai ales a Societăţii „Tinerimii
Artistice” cu o intensă activitate între 1902 şi 1947, dar
pe care nu am studiat-o încă sub unghiul expunerii
de portrete.

A comanda portretul soţiei, fiicei sau amantei cu

(I)
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cele mai frumoase podoabe sau chiar propriul portret a
reprezentat în epocă semnul distincţiei, al prieteniei, al
vanităţii sau al dragostei. Care ar fi semnificaţiile
intrinseci ale portretului, cum se comanda un portret,
care era rolul său, ce presupunea execuţia sa, cum era
relaţia dintre artişti şi comanditari şi care era, mai exact,
statutul pictorului portretist în secolul al XIX-lea şi prima
jumătate a secolului al XX-lea ?

Mai mult ca oricare alt gen, portretul pretinde o definire
nu numai artistică, ci şi sociologică. Spre deosebire de
alte categorii estetice, portretul implică un contract
obiectiv între modelul comanditar al operei şi artistul
executant. Totuşi, această relaţie socio-economică, care
are consecinţe de netăgăduit asupra operei finale, nu
poate defini complet condiţiile producţiei portretului. Cu
ocazia unei comenzi, o relaţie
specială de identificare se creează
între artist şi model. Pictorul sau
sculptorul se proiectează astfel
în imaginea celuilalt, iar modelul
se vede prin intermediul privirii
artistului. Când modelul
comandă portretul său, el se
bazează pe faptul că acesta va
avea grijă de a folosi un anumit
număr de coduri, astfel încât
imaginea sa să aibă funcţiile
estetice şi sociale la care se
aşteaptă. Totuşi, aceste coduri
nu sunt produse exclusiv nici de
artist, nici de model, ci sunt
rezultatul interacţiunii constante
între cei doi actori ai portretului.
Revine însă artistului sarcina de
a aplica şi ordona cu măiestrie
aceste coduri şi, în acelaşi timp,
de a reda trăsăturile unei
fizionomii particulare.

Portretul monden din secolul al XIX-lea şi prima
jumătate a secolului al XX-lea este moştenitorul direct
al portretului aristocratic al secolelor precedente.
Imaginea şi sistemul pe care-l creează au ca aspiraţie
estetică şi etică eleganţa ce defineşte anumite elite sociale
şi culturale de-a lungul istoriei, devenită implicit simbol
al puterii. Eleganţa, fenomen în relaţie cu cultura,
educaţia şi gustul, sursa unui anumit rafinament al
individului, se transformă de-a lungul istoriei potrivit
situaţiilor politice şi credinţelor religioase – factori
determinanţi ai codurilor morale pe care le guvernează.
Dintotdeauna, eleganţa a fost identificată cu moda şi cu
eticheta. Totuşi, ea este şi reflexul unor aspecte intime
ale psihologiei şi caracterului. Eleganţa se concretizează
în voinţa unei apariţii singulare. Un elegant are un stil
anume care poate să se răspândească şi să determine o
orientare de a-l imita a unui întreg grup social, grup
adesea desemnat ca fiind „lumea bună“. Criteriul de a
accede la această lume a mondenităţii, spaţiu social
marcat de lux, este notorietatea. Timpul mondenităţii
este un timp al vremii petrecute agreabil, iar misiunea pe
care şi-o atribuie este de ordin cultural, vizând rafinarea
manierelor. Şi pentru a o realiza, supervizează decenţa

şi bunele maniere, practică eleganţa vestimentară, se
interesează de politică, protejează şi încurajează artele.
E o definiţie care va fi valabilă în civilizaţia occidentală
pe tot timpul ultimelor două secolele, până în ziua de
azi. Mai multe detalii referitoare la evoluţia şi definiţia
portretului monden le găsiţi în lucrarea mea, Portraits
de Société XIX-XXe, Paris, Citadelles et Mazenod, 2007.

Un pictor, şi mai ales un portretist, exista graţie
Salonului şi prin el. Într-o scrisoare din martie 1881,
Pierre-Auguste Renoir îi scria negustorului său Paul
Durand-Ruel: „Există în Paris cel mult cincisprezece
amatori capabili să iubească un pictor fără Salon. Există
80.000 care n-ar cumpăra nici măcar un nas dacă un
pictor nu este la Salon. Iată de ce trimit în fiecare an
două portrete.” Statutul portretistului la modă este foarte

invidiat, pentru că îi aduce o
anumită independenţă financiară.
Odată câştigată recunoaşterea
publică, un portret se plăteşte foarte
scump. Menţionez că piaţa de
tablouri era alcătuită în mare parte
din portrete şi peisaje, două genuri
care înseamnă o comandă pe
cât de numeroasă, pe atât
de diversificată.

Mari nume ale aristocraţiei sau
ale finanţelor, scriitori, artişti, lume
bună şi demimondene se
intersectau în vizitarea acestor
saloane. La vernisaje, principala
atracţie este de a identifica şi de a
comenta portretele, pentru că
marea lor majoritate, chiar dacă
reprezintă un sfert din operele
expuse, nu poartă drept titlu decât
iniţialele numelor modelelor sau
enigmatice Mme X... şi M. Y...
Pictorii ţin la acest relativ anonimat

al modelelor lor, revendicând prin picturile lor statutul
de creator mai degrabă decât cel de simplu copist
însărcinat să reproducă pe o pânză un subiect. Portretele
pe care ei le expun afişează măiestria dobândită de tehnica
lor şi sunt un mod de a le găsi alte comenzi. Cu toate
acestea, în ciuda unui relativ anonimat, există o altă
categorie de modele, celebrităţile momentului, cărora
artiştii se oferă adesea să le facă gratuit portretul din
cauza marii lor vizibilităţi mediatice.

Clientela internaţională este foarte căutată. Vă dau
câteva exemple româneşti: în 1914, François Flameng
vine la Bucureşti pentru a realiza două portrete Regelui
Carol I şi Reginei Elisabeta (în prezent la Muzeul
Naţional de Artă al României). Paul-Albert Besnard,
prieten cu fraţii Dimitrie şi Vladimir Ghika, va realiza un
portret al mamei lor (trecut în licitaţie la Bucureşti),
Edmond Aman-Jean o va picta pe pianista Elena
Bibescu în 1901 (în prezent la Muzeul Naţional George
Enescu din Bucureşti), iar Jacques-Emile Blanche o va
picta în 1907, într-un somptuos portret, peOlga
Mavrocordat, devenită soţia Principelui Mihai Sturdza
cu un an mai înainte (în colecţia familiei la Paris).

(va urma)

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

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




Revista Dunãrea de Jos - nr.160

50

Responsabilitatea pentru grafie, conţinutul
opiniilor, argumentelor sau părerilor aparţine,
în exclusivitate,  autorilor. Materialele
primite, publicate sau nepublicate, nu se
înapoiază. Redacţia revistei nu împărtăşeşte
întotdeauna ideile conţinute în  textele publicate.

Revista Dunărea de Jos
EDITOR:

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
CENTRUL CULTURAL „DUNĂREA DE JOS”

Str. Domnească, nr. 61, Galaţi, cod. 80008
tel.: 0236 418400, fax: 415590

e-mail: office@ccdj.ro

ISSN: 1583 - 0225
Manager:
Sergiu DUMITRESCU
Redactor-şef: Florina ZAHARIA
florinazaarina@yahoo.com

DTP: Ina Diana PANAMARCIUC
Eugen UNGUREANU
nashu1962@yahoo.com

Culegere şi corectură:
Laura DUMITRACHE,
Ina Diana PANAMARCIUC

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

Tematici:

Numărul 161, Iulie
Spuma  zilelor

Numărul 162, August
Poezie Basarabeană

Numărul 163, Septembrie
Manierismul

Revista Dunărea de Jos este membră APLER
(Asociaţia Publicaţiilor Literare şi a Editurilor
din România)

Din sumar:

Agenda Centrului Cultural - p.2-6
Ica, proză de Viorel Crăciun - p.8-9
Marcu Botzan, Drumuri de apă - p.4
Documentele haosului, Ioan Toderi ţă - p.10
Dunărea, Gr. Antipa - p. 12
Pehlivanul se întoarce, Ionel Necula - p.14
Istoria morală, Gh. Nazare - p.15
Suflet de stea, Dumitru Anghel - p.16
Încorsetările unei vieţi, Gh. Nazare - p.18
Înserare şi metamorfoză, Octavian Mihalcea - p.19
O muceniţă a neamului..., Livia Ciupercă - p.20
Poporul român..., Nicolae Bacalbaşa - p.22
Un roman sumbru, Ioan Gh. Tofan  - p.23
Eminescu şi India, Livia Nemţeanu-Chiriacescu - p.26
Panait Istrati, 80 de ani..., Gabriel Dragnea  - p.28
Adervărul taie sârma ghimpată, Marius Chiru - p.30
Poezie: Maria Sarah Boşneagă - p.32
Poezie: Ştefan Radu Muşat - p.33
Rătăcit prin câmpiile Elizee, Constantin Tănase - p.34
Proză: Pantalonii lui Dorel,  Ioan Gh. Tofan - p.36
Dunărea în istoria poporului român - p.39
Colecţii de marcă, Radu Moţoc - p.40
Dicţionar Artişti Plastici Gălăţeni 98 , C. Stoica - p.42
Morphochroma: Expoziţia ProBoholţ, C. Stoica - p.44
Poetul fără de arginţi, Ioana Stoian - p.47
Portrete de regine, interviu S. Preda - p.48

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

mailto:office@ccdj.ro
mailto:florinazaarina@yahoo.com
mailto:nashu1962@yahoo.com
http://www.ccdj.ro/)
http://www.pdffactory.com
Eugen Ungureanu
Rectangle




În urma discuţiilor purtate, Conferinţa a respins
proiectul austriac.

Constituirea Comisiei Riverane va reveni în discuţia
marilor puteri în mai multe ocazii, însă datorită poziţiilor
divergente şi mai ales a opoziţiei Austriei, ea nu s-a mai
putut întruni niciodată.

Printre motivele care au determinat Austria să nu mai
insiste asupra convocării acestei Comisii trebuie
menţionat şi acela că, după Unirea Principatelor,
posibilităţile statului român de a se opune ţelurilor
expansioniste austriece au crescut.

De altfel, împotrivirea faţă de proiectul de regulament
austriac s-a manifestat cu hotărâre chiar cu prilejul
discuţiilor din Divanul ad-hoc al Moldovei, unde Mihail
Kogălniceanu şi alţi deputaţi au criticat poziţia adoptată
de Căimăcămie în problema Dunării.

După 1859, guvernele domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, şi îndeosebi cabinetul condus de M.Kogălniceanu,
au acordat o atenţie din ce în ce mai mare şi problemei
consolidării porturilor româneşti şi a îmbunătăţirii
navigaţiei între Turnu Severin şi Galaţi.

România a construit în porturi cheiuri, magazii,
platforme, diferite docuri şi antrepozite, ateliere etc.

Din anul 1863, România a început să perceapă o
taxă de 0,50 lei la sută asupra valorii mărfurilor importate
şi exportate prin porturile româneşti spre a-şi putea
acoperi o parte din cheltuielile pe care era nevoită să le
facă, în interesul său şi al navigaţiei în general.

Comisia Europeană a Dunării şi-a început activitatea
în 1856, în condiţii când navigaţia întâmpina mari
dificultăţi, principalul braţ navigabil, Sulina, fiind în mare
parte împotmolit.

Comisia s-a constituit în şedinţa sa din 4 noiembrie
1856, stabilindu-şi sediul la Galaţi şi adoptând ca limbă
oficială de lucru franceza.

Comisia Europeană a angajat, începând de la 2
decembrie 1856, în calitate de inginer şef, un bun
specialist în probleme de amenajare a fluviilor, inginerul
englez Charles Hartley, care a condus acest serviciu
aproape 50 de ani şi sub conducerea căruia s-au executat
lucrările de pe braţul Sulina.

După ce a procedat la organizarea sa interioară şi
şi-a reglementat raporturile cu Turcia, care avea sarcina
de a numi şi pe căpitanul portului Sulina, Comisia
Europeană a început să se preocupe de îndeplinirea
misiunii pentru care fusese creată, adică curăţirea gurilor
Dunării şi crearea condiţiilor bunei desfăşurări
a navigaţiei.

Au fost luate în discuţie soluţiile tehnice propuse
pentru îmbunătăţirea navigaţiei, rămânând să se opteze,
în ceea ce priveşte lucrările de amenajare, între braţul
Sulina şi Sf. Gheorghe.

Ca primă măsură, s-a început curăţirea gurii Sulina
şi s-a dat drumul la navigaţie pe acest braţ.

Pentru stabilirea soluţiei tehnice la care să se
oprească, s-a convocat la Paris o comisie de specialişti,
care s-a pronunţat pentru amenajarea braţului Sf.
Gheorghe, soluţie acceptată în unanimitate şi de Comisia
Europeană întrunită în plenul ei.

Începuturile activităţii tehnice a Comisiei Europene
pot fi apreciate ca îmbucurătoare, însă perioada sa de
existenţă - cei doi ani prevăzuţi în Tratat - se apropia
de sfârşit.

În această situaţie, Conferinţa de la Paris din 1858,
menită să ia în dezbatere organizarea Principatelor
Române după voturile divanurilor ad-hoc, a discutat şi
situaţia Comisiei Europene.

Reprezentantul Austriei, care vedea în prezenţa acestei
Comisii o stavilă în realizarea planurilor sale de acaparare
a întregii navigaţii pe Dunăre, a cerut aplicarea
prevederilor articolului 18 din Tratatul de la Paris din
1856 şi anume desfiinţarea Comisiei Europene, locul ei
urmând să fie luat de Comisia Riverană, în care ea se
bucura de un rol preponderent.

Reprezentanţii Franţei, Marii Britanii, Prusiei, Sardiniei
şi Rusiei, la care s-a adăugat şi delegatul Turciei,
considerând că sarcinile primite de Comisia Europeană
nu au putut fi îndeplinite într-o perioadă atât de scurtă şi
dându-şi seama că prin desfiinţarea acestei Comisii
interesele ţărilor lor la gurile Dunării ar putea fi periclitate,
au hotărât în şedinţa din 19 august 1858 ca mandatul
acestei Comisii să fie prelungit până la terminarea
completă a lucrărilor cu care fusese însărcinată de
Congresul de la Paris.

Prelungirea mandatului Comisiei urma să fie luată în
discuţie de către marile puteri în fiecare an.

Reprezentantul Austriei s-a opus acestei prelungiri,
precizând că guvernul său va trata pe cale diplomatică
această problemă cu reprezentanţii celorlalte puteri.

Cu acest prilej, delegatul Angliei a atras atenţia asupra
situaţiei dificile a navigaţiei în regiunea Porţilor de Fier,
cerând Austriei să întreprindă măsurile necesare pentru
ameliorarea condiţiilor transportului pe apă în
această porţiune.

Comisia Europeană a Dunării a fixat în mod
provizoriu cuantumul taxelor de navigaţie, stabilindu-şi
pentru aceasta casierii la Tulcea şi Sulina.

Pe baza unei convenţii încheiate în noiembrie 1857,
cu Moldova, Comisia a hotărât să construiască o linie
telegrafică între Galaţi, unde ea îşi avea sediul, şi oraşele
Tulcea şi Sulina, unde funcţionau unele dintre
serviciile sale.

(va urma)

(urmare din pagina 39)

*Dunărea în istoria poporului român, Iulian
Cârţână, Ilie Seftiuc, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1972.
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