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Gălăţenii – conectaţi permanent la cultură
Ca posesor al unei apreciabile experienţe în

administraţia publică locală, cât de dificil estimaţi
că este de manageriat judeţul Galaţi?

Costel Fotea: Judeţul nostru este la fel ca orice
alt judeţ al ţării. Da, mă preocupă realitatea economică
actuală. Ştiu că lucrurile pot şi vor fi substanţial
îmbunătăţite în această zonă. Sunt un luptător, îmi plac
provocările şi ştiu cum trebuie să acţionăm pentru
atragerea de fonduri necesare dezvoltării. Sunt deja
deschise unele linii de finanţare pe proiecte europene,
iar noi căutăm permanent să identificăm soluţii pentru
domeniile prioritare: sănătate, cultură, dezvoltarea
judeţului.

Are Galaţiul un anumit specific cultural?
Costel Fotea: Suntem o zonă atât de bogată din

punct de vedere cultural. La Gala ţi regăsim o zonă cu
specific pescăresc care datează din cele mai vechi
timpuri. Dunărea este cea care, în primul rând, dă
identitate acestui loc. Iubesc satele noastre şi obiceiurile
fiecărei zone din judeţul nostru. Încerc, de fiecare dată
când ajung undeva la ţară, să văd costumul popular
specific acelui spaţiu. Motivele folosite în ţeserea iilor
vorbesc toate despre istoria şi devenirea noastră.

Admir felul în care Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi înţelege să se implice în fenomenul atât de
minuţios, dar atât de frumos, al conservării tradiţiilor
populare. Avem două muzee, în Pădurea Gârboavele,
unul dedicat Zonei Pescăreşti şi unul al Satului. Noi,
gălăţenii, avem nevoie să ne cunoaştem istoria pentru
a înţelege cine suntem, pentru a putea evolua. Tradi ţiile
sunt cele care ne dau identitatea culturală.

Unde îi regăsim pe gălăţeni integraţi în
fenomenul cultural local?

Costel Fotea: Câte festivaluri are acest judeţ. Nu
doar în oraş regăsim dorinţa gălăţenilor de a fi conectaţi
la fenomenul cultural. La ţară, oamenii îşi sărbătoresc
satul, comuna. Tot la ţară avem case memoriale,
concursuri de muzică şi dans popular. În oraş, afluenţa
publicului la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” este
deja un fenomen. Ca să nu mai vorbim de numărul tot
mai mare al pasionaţilor de evenimente dedicate
filmului, concertelor de muzică modernă şi clasică,
vizitelor la muzeu.

Copiii intră şi ei în acest circuit, lor li se adresează
cursurile de artă puse la dispoziţie de către Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”. Teatrele gălăţene pun
permanent în scenă premiere, Muzicalul gălăţean este
preocupat nu numai de publicul doritor de muzic ă de
operă şi operetă, ci organizează şi festivaluri de rock,
jazz, folk. Exemplele pot continua, gălăţenii sunt

Costel Fotea: „Tradiţiile sunt cele care ne
dau identitatea culturală”

Interviu cu preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi

Pasionat de istoria culturală a judeţului, Costel Fotea, noul preşedinte al Consiliului Judeţean
Galaţi, consideră ca o datorie de onoare implicarea în fenomenul conservării tradiţiilor.

În acest context, publicaţia noastră i-a adresat zece întrebări celui care, în următorii patru ani,
va avea un cuvânt important de spus în modul în care Galaţiul, ca oraş şi judeţ, îşi va consolida
poziţia - deja consistentă - pe harta culturală a ţării.
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familiarizaţi cu zona culturală, au nevoie de ea, ştiu
deja calendarul evenimentelor de gen şi le aşteaptă.
Ca şi mine, de altfel.

„Nu ne putem lipsi de trecut”
Predecesorii dumneavoastră au sprijinit activ

proiectele culturale ale Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”. În ce măsură veţi continua
această politică, domnule Fotea?

Costel Fotea: Fireşte că voi asigura continuitatea
proiectelor în curs de derulare. Mă refer la festivalurile
organizate de Centrul Cultural, la activitatea de la
Muzeul Satului şi de la Muzeul Zonei Pescăreşti. Mă
interesează în egală măsură implementarea proiectelor
noi, pentru a asigura o cât mai mare diversitate a actului
cultural la Dunărea de Jos.

Ca om al faptelor, care consideraţi că ar putea
fi strategia Centrului Cultural pentru apropierea
în şi mai mare măsură a gălăţeanului de
fenomenul cultural?

Costel Fotea: Repet – trăim într-o zonă atât de
frumoasă, de bogată cultural. Îmi doresc ca Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” să poată, alături de noi,
Consiliul Judeţean, să promoveze eficient ceea ce
judeţul nostru deja are de oferit. Acesta este punctul
vulnerabil al Galaţiului. Marketing-ul, modul în care
ne prezentăm noi nouă, dar şi celor care tranzitează
judeţul nostru, poate în mod sigur să fie îmbunătăţit.

Tradiţia poate fi parte a vieţii de zi cu zi?
Costel Fotea: În mod sigur. Cine nu îşi cunoaşte

rădăcinile rămâne toată viaţa frunză în vânt. Văd în
fiecare zi că oamenii se întorc spre trecut, încearcă
să se cunoască. Când sunt târguri tradiţionale în
oraşul nostru, gălăţenii pleacă încărcaţi cu oale,
farfurii de lut, cumpără linguri de lemn, ştergare cu
motive tradiţionale, ii. Lucrurile acestea le regăsim
în casele noastre, în vieţile noastre. Oricât de mult

am evoluat tehnologic, nu ne putem niciodată lipsi de
trecut.

„Suntem vechi!”
Aţi pomenit mai devreme despre Festivalul

de Fanfare...
Costel Fotea: Da, pentru că muzica fanfarei

pare cumva muzica acestui oraş. De la Foişorul din
Grădina Publică până la cel de pe Faleză, Galaţiul
are melodia oraşului de la mal de fluviu. Nu
întâmplător „Valurile Dunării” este compusă de Iosif
Ivanovici la Galaţi, cu gândul la Galaţi.

În ce măsură ne schimbă cultura pe fiecare
dintre noi?

Costel Fotea: Rafinament, toleranţă, deschidere
către vechi, către nou. Cultura ne modică esenţial pe
fiecare. Suntem cu atât mai moderni cu cât ştim să
avem timp pentru lucrurile adresate gândului înalt.

În această vară, Centrul Cultural propune
festivalurile de film „Modern Movie”, cel de
fanfare „Iosif Ivanovici” şi pe cel de folclor
„Doina Covurlului”...

Costel Fotea: Nu mă puteţi întreba ce festival
prefer. Nu voi lipsi de la nici unul, ve ţi putea să vă
convingeţi de asta.

Un gând pentru angajaţii Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi, domnule Fotea.

Costel Fotea: Vă admir activitatea. Alături de
gălăţeni, vă sunt recunoscător că nu lăsaţi să se piardă
lucruri vitale pentru cultura şi tradiţia locului acesta.
Pentru mine „acasă” înseamnă Galaţi, înseamnă
obiceiuri, înseamnă oameni dedicaţi - prin activitatea
lor - celorlalţi oameni. Trăim într-un loc frumos, iar
datorită Centrului Cultural aflăm mereu cât de vechi
suntem, vorba lui Caragiale. Să continuăm cu bine!

Interviu realizat de Eduard Mihalcea
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Aşa cum s-au obişnuit gălăţenii de-a lungul anilor, dacă este vară, este festival la Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”!!!

Debutul „ostilităţilor” în această vară fierbinte este dat de a VII-a ediţie a Festivalului de
Film „Modern Movie” .

Vom oferi în perioada 27 iulie-31 iulie 2016, în colaborare cu UARF (n.n - Uniunea Autorilor
şi Realizatorilor de Film), pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, proiecţii gratuite de film
pentru toate categoriile de vârstă (copii, tineri şi vârstnici).

Drept omagiu adus personalităţii lui Iosif Ivanovici (n.n - întemeietorul primei fanfare militare
în anul 1832 în cadrul Regimentului 11 Siret), în intervalul 5-7 august 2016 am invitat în cadrul
celei de-a XII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Fanfare „Iosif Ivanovici” 14 fanfare
etalon din Covasna, Sighişoara, Giurgiu, Constanţa, Iaşi, Alba Iulia, dar şi din Turcia şi, ca noutate
anul acesta, Ungaria!

Universalitatea muzicii şi farmecul tradiţiilor populare vor fi eviden ţiate în cadrul celei de-a
XI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului”.

Desfăşurată pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor în intervalul 11-16 august 2016,
ediţia de anul acesta se va bucura de participarea a 13 ansambluri profesioniste de pe două
continente: Europa şi Asia, după cum urmează: „Zlatna Trakia” (Bulgaria), „Viisuveeretajad”
(Estonia), „Makedones” (Grecia), „Salma Folklore Dancing” (Israel), „Etnos” (Macedonia),
„Leleşeana” (Hunedoara-România), „Anate” (Spania), „Ming Hwa Yuan Arts&Cultural Group”,
„Sheng Xiang Men Dragon&Lion Dance Troupe”, „Taipei Folk Dance Theatra”, „National Taiwan
College of Performing Arts” (toate din Taiwan), „Prolisok” (Ucraina), al ături de formaţia gazdă,
Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului”.

Vă aşteptăm la… FESTIVAL!!!!

VARA CENTRULUI CULTURAL...
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Portretul Magdei Mirea
realizat de Alex  Ivanov

Urbea de pe cele şapte coline este între puţinele
oraşe româneşti cu destin mesianic. Are vocaţia
inauguralului, a pionieratului, a deschizătorului de
drum şi de direcţii. Cetate, în fond, medievală, a
fost şi a rămas un oraş deschis, fără impunătoare
ziduri de apărare. În schimb, pe fiecare colină vom
afla cîte o microcetate, de la cetatea Goliei, la
cetatea Galatei, a Cetăţuiei, Frumoasa, Copou,
Ţicău, Şorogari, Aroneanu – locuri bune de
adăpost şi apărare la vremuri de cumpănă.

Perioada de glorie a Iaşului a fost între
1564-1862  cînd, timp de trei secole, a fost capitala
întregii Moldove. O adevărată Mecca a românilor
prin trecutul şi prezentul său care esenţializează
specificul naţional, pare o minune, aşa cum spunea
N. Iorga, că sunt români care n-au fost
niciodată în Iaşi, deşi n-ar trebui să fie nici
unul. Şi tot marele istoric afirmă: „Iaşul este prin
sine însuşi un muzeu na ţional”. De noi
contemporanii depinde să nu ne cantonăm doar în
această condiţie muzeală, limitativă, într-un
context în care posibilităţile de polarizare culturală
şi ştiinţifică, aici, la marginea Uniunii Europene,
sunt la îndemîna tuturor celor pentru care singura
limită sunt graniţele cunoaşterii şi creativităţii;
graniţe, singurele într-o constantă expansiune.
Urmele arheologice atestă prezenţa activă a omului
încă din paleoliticul inferior – acum peste 200.000
de ani. Cultura neolitică este una cu o vechime
mai mare de 5000 de ani înainte de Hristos, este
cultura Cucuteni, extinsă pe un areal care
cuprindea actualul judeţ Iaşi pînă în Ucraina.

Cel mai recent document păstrat care atestă
scris existenţa Iaşului este un hrisov al lui
Alexandru cel Bun din 6 octombrie 1408, în care
Iaşul (alături de Cernăuţi, cum este precizat în
acelaşi document) era un punct de vamă unde
negustorii din Liov erau privilegia ţi. Totodată,
Ştefan al II-lea (1435-1447), fiul lui Alexandru cel
Bun, într-un act de danie men ţionează tîrgul Iaşi

ca fiind curte domnească.
După bătălia de la Podul Înalt – Vaslui (1475),

Ştefan cel Mare a poposit la curtea domnească din
Iaşi timp de trei săptămîni, În Iaşi, la 1492, va ctitori
Biserica Sf. Nicolae – biserică lipită de curtea
domnească şi loc de închinăciune pentru toţi domnii
Moldovei. E şi astăzi în picioare în preajma ruinelor
zidurilor de la vechea Curte domnească.

Alexandru Lăpuşneanu, în timpul celei de a doua
domnii (1552-1561; 1564-1568), mută de la Suceava
la Iaşi capitala statului feudal Moldova. Fapt
consemnat şi de cronicarul Ion Neculce.

Dacă biserica mănăstirii Galata a fost înălţată la
sfîrşitul secolului XVI, în timpul domniei lui Petru
Şchiopul, temelia bisericii Sf. Sava a fost pusă la 1583,
iar bijuteria arhitecturală a bisericii Trei Ierarhi s-a
înălţat între 1635-1639 de către domnitorul Vasile Lupu
(1634-1653). Aici, lîngă osemintele ctitorului odihnesc
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şi cele ale lui Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan
Cuza. Mănăstirea Golia îl are ctitor tot pe Vasile Lupu,
deşi la 1540 marele logofăt Ioan Golia i-a pus temelia.
Mănăstirea Cetăţuia este ctitorită de voievodul Gh.
Duca şi s-a înălţat între 1666-1672. De altfel, aici îşi
va scrie Dimitrie Cantemir o parte dintre scrierile sale.

Tot la Iaşi îşi vor scrie cunoscutele letopiseţe marii
cronicari Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce.

Vocaţia de unificare a tuturor românilor este
pentru prima oară afirmată la 1600 cînd, aici,
Mihai Viteazul s-a încoronat domn al Ţării
Româneşti, al Transilvaniei şi a toată Ţara
Moldovei.

Iaşul a fost şi a rămas un puternic centru
ecleziastic. Aici func ţionează Mitropolia
Moldovei. Tot aici s-au ţinut două sinoduri
bisericeşti, unul la 1594 şi al doilea la 1642 – ultimul
în sala gotică de lîngă biserica Trei Ierarhi – prilej
cu care a fost primită şi aprobată Mărturisirea
ortodoxă a lui Petru Movilă (fiul Domnitorului
Moldovei, mitropolitul Kievului), scrisă în latină şi
tradusă atunci în greaca epocii.

Astăzi, în Iaşi sunt peste o sută de biserici,
între care, pe lîngă cele catolice, aproape o sută
sunt ortodoxe.

Iaşul este între primele oraşe din Europa ca
număr de lăcaşuri de cult. La 1814-1818, după
mărturia Consulului Angliei, Wilkinson, Iaşul avea
40.000 de locuitori şi 62 de biserici. Mitropolia
Moldovei este şi a rămas deocamdată – pînă la
finalizarea înălţării Catedralei Neamului – edificiul
ortodoxiei române cel mai mare din Ţară. Temelia
ei s-a pus la 1833, dar se va finaliza abia la 1888.

Revoluţia română de la 1848 începe în martie
la Iaşi, înainte chiar de declanşarea revoluţiei
paşoptiste în plan european, la fel Revolu ţia
română de la 1989 care începe pe 14 decembrie
în Iaşi, urmată de Timişoara pe 16 decembrie şi

apoi Bucureştiul.
Unirea principatelor române este ini ţiată pe

5 ianuarie 1859 la Iaşi şi continuată la Bucureşti, prin
alegerea aceluiaşi domnitor, Alexandru Ioan Cuza.

Tot din Iaşi pleacă semnalul Marii Uniri de la 1918.
Cum remarca Ion I.C. Brătianu într-un discurs ţinut în
Piaţa Unirii, în vara anului 1917: România Mare este
astăzi la Iaşi.
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Pe lîngă vocaţia pionieratului revoluţionar,
se adaugă vocaţia unităţii româneşti şi, la
fel de important, voca ţia culturală. În
noiembrie 1813, Gh. Asachi punea în
premieră naţională bazele învăţămîntului
tehnic european în limba română. Să nu
uităm Academia de la Cotnari, înfiinţată de
Despot Vodă la 1563, prima încercare de a
crea o formă de învăţămînt academic. Iar
la 1707 se înfiinţează la Iaşi Academia
Domnească.

La 1816, tot graţie lui Gh. Asachi, are
loc primul spectacol de teatru în limba
română de pe teritoriul naţional. La 1836 se
înfiinţează Conservatorul filarmonic-
dramatic. Aici fiinţează faimoasa Academie
Mihăileană, întemeiată la 1834, ce va fi
demolată de comunişti la 1962.

Prima Universitate din Ţară se
înfiinţează la Iaşi în 1860. De mare
importanţă pentru cultura şi unitatea
naţională sunt revistele şi publicaţiile apărute
în premieră la Iaşi.

La 1829, Gh. Asachi scoate Albina
Românească, la 1840 Mihail Kogălniceanu
publică Dacia literară, iar la 1855, Steaua
Dunării. Vasile Alecsandri scoate la 1854
România literară. Societatea Junimea,
înfiinţată la 1864 de către Titu Maiorescu,
Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Petre P. Carp, Iacob
Negruzzi, editează cea mai importantă şi mai longevivă
revistă a României, Convorbiri literare. Primul număr
apare pe 1 martie 1867, practic data de na ştere a
culturii şi literaturii române moderne. Revista continuă
să apară la Iaşi şi în acest an a intrat în anul 150 de la
fondare.

La 1881 apar Contemporanul , la 1906 Viaţa
românească a lui Garabet Ibrăileanu. Astăzi mai avem
la Iaşi: Dacia literară, Scriptor, Poezia, Timpul,
Cronica şi Cronica veche.

N. Iorga, colaborator al Convorbirilor literare,
nota la 1937: „Iaşul este mai mult decît o ilustră
Capitală a Moldovei. Printre zidurile sale sălăşluiesc
comori de artă şi de istorie naţională, pe care nici o
altă urbe a României de azi nu le posedă cu atîta
îmbelşugare”. Iar poetul şi filosoful Lucian Blaga, sosit
într-o scurtă vizită la Iaşi, nota: „Iaşul e o mare istorie
a poporului român. Acolo, aproape orice loc este un
loc istoric. Ce n-aş da să vin încă o dată în Iaşi, în
această vatră de lumină românească”.

Despre marii scriitori şi savanţi pe care Iaşul i-a
adăpostit şi inspirat, cred că e o datorie de onoare în
a-i enumera măcar în parte: Mihai Eminescu, Ion
Creangă, Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, Constantin Negruzzi, Petru Poni,
Anastasie Obregia, Dragomir Hurmuzescu, Ştefan
Procopiu, Radu Cernătescu, fraţii Teodoreanu, Mihail
Sadoveanu, G. Topârceanu, Otilia Cazimir,
G. Călinescu, Cezar Ivănescu, Mihai Ursachi,
Constantin Ciopraga, Al. Miller, O. Mayer, Horia
Hulubei, N. Costăchescu, Paul Bujor, C.I. Parhon,
Andrei Oţetea, Al. Philippide-tatăl, Iorgu Iordan,
M. Codreanu, N. Tonitza, Octav Băncilă, Ştefan
Dumitrescu, Şt. Mihăilescu-Craiu. În Teatru avem pe
Agatha Bârsescu, Aristi ţa Romanescu, Aglae
Pruteanu, Miluţă Gheorghiu, Costache Antoniu; în
muzică, pe lîngă George Enescu, avem pe Mihail Jora,
Antonin Ciolan, Sergiu Celibidachi, Sabin Pautza…

Iaşul este o oglindă a istoriei naţionale trecute, dar
şi prezente, un adevărat ferment cultural şi ştiinţific,
inclusiv în plan european.

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

http://www.pdffactory.com


Revista Dunãrea de Jos - nr.173

8

După vâltoarea-zvârcoleală din 1989, iată-mă
plecat, prin speze şi mijloace proprii, în primul
serviciu străin de anestezie în care voi adăsta două
săptămâni.

Plec în nord-estul Italiei, la Gorizia (de cealaltă
parte a frontierei, în Iugoslavia slovenă se află
jumătatea slavă a oraşului, Goritza).

Voi sta la şeful serviciului, dr. Buzatto. Este
un catolic practicant, misionar în Africa, riguros,
ţeapăn şi elastic totodată. Lipit de Buzatto ca
marca pe scrisoare, îl însoţesc peste tot, inclusiv
la cumpărături, la Mall.

Mai fusesem, chiar des, în occident, dar
umblasem prin muzee, nu prin magazine cu
alimente.

Mă pomenesc în faţa unui munte de cărnuri.
Tot ce vrei. Ochi de elefant vrei, ochi de elefant
găseşti. La fel, sute de brânzeturi.

Vin dintr-o ţară cu raţionalizare alimentară,
când intram zgribulit de jenă la Alimentara, prin
spate, să iau două kile de carne blătuită pentru
„dom’ doctor”.

Îmi place ce văd şi, în acelaşi timp, sunt jenat
de ce cred (de altfel şi azi) a fi un exces, un lux al
asasinatului (sacrificatului în termeni eufemistic
fariseici) de animale.

Spun gânduros, deloc admirativ:
- Dacă ar vedea românii mei asta...
Mijindu-şi ochii, nu cu în ţelepciunea

credinciosului, ci cu neînduplecarea fanaticului
care converteşte flacăra în ironie, Buzatto adaugă:

- My dog, too. Câinele meu, şi el...
Buzatto e catolic, iar păcatul lăcomiei este

păcat fundamental.
Totuşi, românii se află în bună companie.
În 1957, în SUA s-a produs un fenomen

crucial, trecut neobservat: obezii au dep ăşit
subnutriţii.

Ajuns în SUA, ce m-a şocat cu adevărat nu
au fost zgârie-norii şi autostrăzile, ci obezii. Fete
de 18 ani arătând ca o pară, rostogolite în ovalurile
preaplinurilor. Una, prostituată, mă abordează
zâmbind:

- Nu vrei?
Îi zâmbesc larg şi desfac larg mâinile a

neputinţă:
- How? Cum anume?

Astăzi omenirea este înecată în grăsime. Unii mor
de foame, alţii mor de graşi.

Să aibă dispreţul doctorului Buzatto o bază socială?
Uite că greşeşte.

Lume bună, tată. Regii englezi vă convin?
Regele Henric al VIII-lea. A trăit 56 de ani

(1491-1547). În acest timp a făcut destule. A devenit
şeful bisericii naţionale, a pus bazele puterii navale a
Angliei. În rest, un obez cu o plagă remanentă a
membrului inferior. Consuma cantităţi enorme de
alimente. Suferea de constipa ţie şi hemoroizi.
Obezitatea sa şi boala erau secret de stat.

A avut şase neveste, prima dintre ele a fost văduva
fratelui său mai mare. Şi-a executat două dintre
neveste.

Există o armură executată pe când avea 49 de ani,
cu ocazia căsătoriei cu ultima sa nevastă care avea
16 ani. Dimensiunile armurii sunt enorme.

A trişat cât a putut. L-a pus pe marele Hans
Holbain să-l facă suplu, să-l picteze în fals. Este suplu
şi cu un sex enorm, ca în urarea „şi la sulă gros”.

Carol al II-lea al Angliei a trăit cam cât predecesorul
său, 55 de ani (1630-1685). Fiu de rege executat, nevoit
de două ori să se exileze, a căutat să se bucure cât
mai mult de viaţă. A introdus în Anglia şampania,
yahtingul şi kriketul.

A preluat puterea după autoritarul Cromwell (cel
ce a interzis Crăciunul). Obez şi afemeiat. Bolnav de
rinichi, căci femei peste femei însemna sifilis, sifilis
însemna mercur, mercur însemna boală de rinichi.

A fost tratat de peste zece doctori cu peste 50 de
remedii. Între alte remedii, făină de craniu al unui
bărbat ce a murit de moarte violentă.

George al IV-lea, regele a cărui domnie s-a
suprapus abdicării lui Napoleon Bonaparte, a trăit 68
de ani. Dar cum i-a trăit...

A avut 156 de kilograme, gută acută, ciroză. Mânca
enorm. Guta este boala regilor: carne ro şie, fructe de
mare, alcool...

Era şi opioman. Lua laudanum, tinctură de opiu
(foarte răspândită pe atunci şi mai ieftină ca alcoolul),
12 picături pe zi, cu lichior de migdale, ca să-i modifice
gustul.

Era imens, aproape imobilizat în pat, murdar,
neglijent.

God save the Kings!
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Literatura sovietică (termen care ab initio exclude
orice fibră naţională şi se referă la determinantul strict
politic) este un imens cimitir al executaţilor de tipul Katyn.

La Katyn, vârful oligarhiei sovieto-comuniste a
ordonat execu ţia nu a ofiţerimii poloneze, ci a
elementelor semnificative valoric, bine triate în acest scop
(securitatea sovietică având oameni capabili, intelectuali
criminali, dar competen ţi),
îmbrăcate în haină militară.

Au fost asasinaţi un foarte
mare număr de ofiţeri de rezervă
(inclusiv medici, căci doctorul
bun este influent în comunitatea
proprie) pentru a prosti, prin
decapitare, masele rămase ce
trebuiau dominate colonial.

Scriitorul este prin definiţie un
non-înregimentat, practicând,
după defini ţia poetului rus
Alexandr Blok, „o meserie a
rătăcirilor” (definiţie pe care a
emis-o în 1919, ca deţinut într-o
puşcărie bolşevică!).

Bolşevismul a reprezentat din
start monopolul Căii şi al
Adevărului.

Rătăcirile, exploratoare sau nu,
erau delictuale.

În 1922, Lenin şi Troţki, nici unul rus (tov. Lenin cu
câteva picături de sânge rus în vine, popor pe care îl
dispreţuia în chip explicit şi uneori afişat) au izgonit, cu
două vapoare pline ochi, toţi intelectualii şi gânditorii
ruşi de talie.

În literatură au fost toleraţi o bucată de vreme
„tovarăşii de drum”.

Termenul „tovarăş de drum” a fost inventat de
comisarul poporului pentru cultură, Lunacearski.

Arăta clar că este vorba de porcul furajat temporar
ce urma a fi sacrificat.

Tare i-a plăcut termenul tovarăşului Troţki-Bronstein!
„Ăsta folosea etichetele şi poreclele precum

grenadele” (V. Şentalinski)
Greutatea socială a unui scriitor era ideologică, nu

literară.

Existau tovarăşi de drum revoluţionar, simpli tovarăşi
de drum şi tovarăşi de drum între ghilimele.

Toate cele trei categorii au sfârşit-o prost.
Scriitura literară (cea reală, dăruită precum harul

religios şi greu de definit în esenţa sa) este sângele unui
popor, factor de luminare şi coeziune.

Numai că Bolşevenia (Uniunea Sovietică) nu era
condusă de ruşi. Era opera
alogenilor.

În 2008, după căderea
comunismului în URSS, Svetlana
Stalin, fiica Tătucului, a dat un
interviu televiziunii ruse. A refuzat
să vorbească în rusă, pe care o
cunoştea perfect.

- De ce aş face-o? Nu sunt
rusoaică. Tatăl meu era georgian,
iar mama jumătate nemţoaică,
jumătate ţigancă.

Toţi „tovarăşii de drum” au
fost în final reprimaţi, cu sau fără
păstrarea vieţii.

Stalin era interesat de
literatură, urmărea fenomenul şi
dădea personal indicaţii.

Pe cei ce îi plăcea, le-a păstrat
viaţa, dar i-a distrus creativ dacă

nu se încadrau în „linie”.
Dar ce s-a întâmplat cu cei ce s-au încadrat în linie?

„După colectivizarea pământurilor şi distrugerea ţărănimii
ce hrănea ţara, a fost colectivizată literatura, grânarul
spiritului; au fost suprimate organiza ţiile de scriitori
pentru a forma o mică Uniune a Scriitorilor, de fapt zonă
a Gulagului, fără sârmă înghimpată, dar cu propriul său
regim represiv.” (V. Chentalinski)

Jumătate din cei 600 de delegaţi ai primului congres
al scriitorilor din URSS au pierit ulterior în represiuni.

În acest context trebuie privită soarta lui Serghei
Esenin, cel mai tradus în lume poet rus (mai tradus decât
Puşkin!).

Soarta sa este oficial necunoscută. Pe dosarul său
de la fosta Securitate (OGPU-NKVD-KGB), preluat de
noua securitate rusă, stă rezoluţia „Secret”.

După Gorbaciov-Elţîn-Putin, tot secret!

„Mi-e greaţă, mie, fiu legitim al Imperiului Rus, să fiu copil vitreg în propria-mi ţară.”
Serghei Esenin
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S-a aflat că la 1 ianuarie 1926 securitatea sovietică a
furat sicriul ce conţinea rămăşiţele poetului, din mormânt.

A vorbit şoferul securist care a participat la operaţiune.
Unde se află rămăşiţele poetului nu se ştie nici astăzi.

Esenin era băiat de la ţară, din Rusia tradiţională, a
Riazanului, dintr-un sat pe malul râului Oka.

Din familie săracă, cu mulţi copii, a fost înfiat de
bunicul matern, înstărit şi bisericos.

Trăgea clopotul la biserică, cânta în corul bisericesc,
era legat de părintele Ioan Smirnov care a înţeles primul
că acest copil este un poet.

A început să scrie versuri de la vârsta de 9 ani.
Părintele l-a botezat dându-i numele de Serghei, după

Sergiu de Radonej, important sfânt al Rusiei.
Tot părintele i-a făcut şi slujba de înmormântare.
Când bolşevicii au ordonat ca din poezia sa să fie

extirpat cuvântul Dumnezeu, poetul s-a luat, în sensul
fizic al cuvântului, la bătaie cu tipograful care culegea
textele. Şi Dumnezeu a reapărut în text.

Poetul a luat o atitudine fermă faţă de hulirea numelui
Domnului în ziarele timpului.

Peste şase luni avea să moară!
Prima sa culegere de versuri, în 1915, Esenin a

închinat-o împărătesei Rusiei, pe care o cunoştea
personal.

Fiicelor acesteia (împuşcate ulterior în Siberia de un
comandou de străini de toate felurile, nu de ruşi!), le-a
dedicat poezia „Ţarevnam” (Ţarevnelor).

Afirma public (nu cu mult înainte de moarte): „Nu
mai înţeleg cărei revoluţii îi aparţin. Văd un singur lucru,
nici celei din februarie, nici celei bolşevice”.

În poemul „Ţara ticăloşilor” l-a fixat pe Troţki sub
chipul „Comisarului evreu”.

Poetul a practicat acte de indignare publică faţă de
asasinarea cu arme chimice a răsculaţilor ţărani din
Tambov (70 000 de ţărani răsculaţi conduşi de atamanul
Antonov).

Şi cânta peste tot imnul acestei r ăscoale,
Antonovşciana.

La vârsta de 17 ani, Esenin vine la Moscova, vânzător
la tejghea, la un comerciant.

Dar, în acelaşi timp, stabileşte contacte culturale
extrem de dense.

La 20 de ani, pleacă la Petersburg şi solicită să fie
primit de Alexandru Blok.

Poetul, aristocrat, şef recunoscut de şcoală, intuieşte
imediat că se află în faţa unui talent ieşit din comun.

De altfel, ulterior, Blok purta cu sine, permanent, o
culegere de poezii a lui Esenin.

Tânărul Esenin a suferit numeroase influenţe.
L-au influenţat Merejkovski, Zinaida Hippius,

acmeiştii (Gumilev, Mendelstam, Ahmatova), imagiştii,
intuiţioniştii.

Maestrul său, recunoscut ca atare de către poet, a

fost Klinev.
Aţi auzit de Klinev? Sigur că nu aţi auzit, a avut grijă

puterea sovietică, securitatea sovietică, să nu auziţi.
Un poet gigantic şi tulburător de profetic în vâna lui

Nostradamus. De aceea stă şi azi sub obroc.
De altfel, Klinev este descendent prin mamă din

Avakum, cel ce a stat la originea schismei din 1666 din
biserica ortodoxă rusă, generând fenomenul staroverilor,
„cei ai vechii credinţe”, lipovenii de astăzi din România.

Pe vremea sa, sub domnia tatălui ţarului Petru I,
patriarhul Nikon a vrut să introducă o reformă
bisericească ca să moştenească ecleziastic Bizanţul care
presupunea o nouă grafie a numelui lui Iisus şi o altă
manieră de a îşi face cruce.

Avakum a fost ars de viu în 1682.
Cele mai tulburătoare poeme-prorociri au fost găsite

în arhivele KGB-ului când au fost deschise parţial pentru
„Scriitorii represaţi”.

Alexandr Blok declara că „Klinev este marele
eveniment al toamnei vieţii mele”.

Marele poet al Rusiei, împuşcat de bolşevici pentru
„omisiune de denunţ”, aristocrat rafinat şi etnolog, era
izbit de această apariţie insolită a geniului rus: „Ce este
el, o pasăre exotică sau precursorul unei noi forţe, a
unei culturi populare?”.

Un alt ucis în lagăre, un semit care a înţeles şi iubit
Rusia, marele poet Osip Mendelstam, a înţeles grandoarea
şi mesajul profund rusesc al lui Klinev: „Vine din acele
zone ale Rusiei în care viaţa de zi cu zi a rusului şi limba
mujicului se împletesc cu grandoarea şi simplitatea
helenică.”

Rafinatul Andrei Belâi a înţeles şi el geniul lui Klinev:
„Poetul poporului care vorbeşte în numele Adevărului
popular ce i s-a oferit. Reuneşte cuvântul păstorului cu
înţelepciunea magului, Occidentul cu Orientul.”

Poetul a fost prigonit, a ajuns să cerşească în pieţe şi
în faţa bisericilor pentru a supravieţui.

Tovarăşilor nu le-a fost de ajuns. În 1937 l-au
executat prin împuşcare, deşi devenise fizic o epavă, cu
insuficienţă cardiacă avansată şi practic paralizie a
membrelor inferioare.

Ca o ironie a sorţii, discipolul literar care l-a trădat şi
l-a denunţat (grăbindu-i soarta care oricum era
predeterminată într-o Rusie care nu mai era Rusia, ci
„Răzbunarea lor”) a avut o soartă similară.

Destinatarul celor 30 de arginţi, Iuda, şi-a pus singur
ştreangul.

Aici, conştiinţa şi remuşcarea a fost înlocuită de
mâna Tovarăşilor.

Oricum, şi fără filiaţia Klinev, soarta lui Esenin era
hotărâtă.

Esenin nu a fost niciodată „al lor”, a fost doar „un
tovarăş de drum”.

Un tovarăş de drum este unul care doar aşteaptă să
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primească piciorul ce îl va arunca de pe scări sub roţile
trenului revoluţiei.

Au fost clasaţi oficial ca tovarăşi de drum Esenin,
Babel, Pasternak, Zamiatin, Zoşcenko, Alexei Tolstoi.

Mai mult decât atât, Esenin a fost un apropiat al
revistei literare „Pârloaga roşie” care a apărut şapte ani
(1921-1927) sub conducerea lui Alexandr Voronski,
eseist, critic, vechi bolşevic, dar apropiat al lui Troţki.

Dintre apropiaţii revistei făceau parte scriitorii
Vsevolod Ivanov, Boris Pilniak, Lidia Seifulina, Leonid
Leonov, Eduard Bagriţki, Serghei Klâkov.

Mulţi dintre ei au sfârşit-o cât se poate de prost.
Alexandr Voronski a fost executat în 1937.
Iosif Stalin avea o ură şi o frică paranoică în ceea ce

îl privea pe Troţki (căruia i-a şi aranjat un asasinat, de
altfel binemeritat, în 1940, în Mexic).

Oricine avea cât de cât (oricât de îndepărtată)
tangenţă cu Toţki era până la urmă lichidat.

Esenin era un adevărat, un indignabil şi un imprudent.
Care, de altfel, bea foarte mult, ca tot rusul.
În 1921 avea deja 13 dosare politice „în lucru”.
În crâşmă, aproape de Kremlin şi Piaţa Roşie, Esenin

urla: „Rade-i pe comunişti, salvează Rusia”.
A fost deseori ascuns în spital, cu internări false, de

către celebrul medic al vremii Piotr Ganuşkin.
A fost lăsat să plece doi ani din Rusia, în Europa şi

America, împreună cu celebra sa nevastă, dansatoarea
exotică Isidora Duncan (celebră prin moartea sa, a fost
strangulată de către eşarfa pe care o purta în automobilul
decapotabil, eşarfă un capăt al căreia s-a înfăşurat pe
roata automobilului ce gonea pe şosea).

Numai că, după doi ani, Esenin s-a întors.
Nu putea crea în afara ţării. Era un creator

esenţialmente rus.
Numai că ruşi nu mai existau.
În presa sovietică a fost lansat termenul „foştii ruşi”.
Cine nu a înţeles acest ordin avertisment a fost ucis.
Conformarea la doctrină (adică funcţia de călăi activi)

era asigurată la Leningrad de către Grigori Zinoviev
(Radomâsliski), iar la Moscova, de Lev Tro ţki
(Bronstein).

Tot ce reprezenta spirit rus trebuia exterminat.
Ambii alogeni au fost exterminaţi la rândul lor de un

alt alogen, georgian, Iosif Stalin.
În ultimii cinci ani ai vieţii, Esenin a scris 100 de

poezii şi 5 poeme.
În ultimul an al vieţii, interdicţiile păreau să se ridice.
I s-au publicat patru culegeri de versuri. A plecat la

Leningrad unde urma să i se publice operele complete.
Era o manevră tipic bolşevică, înainte de a te priponi,

părea că te favorizează.
Au aplicat-o şi în alte cazuri, în ce aş putea numi

barocul psihopat al terorii.
Sub aceste auspicii, aparent favorabile, poetul se
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Căci orice om de treabă
Stăpân pe punga lui
Când are gust de mere
Nu cumpără gutui.

Topârceanu, devenit ieşean, s-a impregnat de
spiritul locului şi a formulat, a încatrenat, teoria
selectivităţii.

Gustul traduce nevoia şi valoarea.
Selectivitatea este principiul economiei energetice

care stă la baza supravieţuirii, inclusiv intelectuale.
De ce îmi plac merele lui Cassian Maria Spiridon?

Păi, pentru că sunt mere adevărate.
Pentru mine, publicistica este inclus ă în

comportamentul conversaţional. Este o discuţie la
distanţă, un monolog transformat în dialog prin pauzele
şi sincopele timice, emoţionale, ale cititorului.

Comunitarismul informaţional este specific uman,
suntem singura specie care îl practică între indivizi
neînrudiţi.

Comportamentul conversa ţional, care ocupă o
cincime din viaţa noastră vigilă, rămâne un mister
biologic.

Acest comportament apare precoce şi spontan la
copil şi are o certă bază biologică.

Competenţa informaţională este elementul pe baza
căruia se formează spontan coaliţii extinse cu un număr
mare de membri, caracteristică esenţială a omului ca
specie.

Constantele conţinutului conversaţional par, din
punct de vedere darwinist, antiadaptative.

Dar ne aflăm în situaţia descoperită de etnologul
Amotz Zahavi prin „teoria semnalizării de lux”,
semnalizare publicitară, de lux, din punct de vedere
energetic.

Esop, susţinând că limba este „cel mai bun şi cel
mai rău lucru din lume”, a înţeles că informaţia este o
valută ce poate fi falsificată pe cale lingvistică. A fost
un precursor al „mijlocul este mesajul” al lui Marshall
Mc Luhan.

sinucide în ajunul anului nou, pe 28 decembrie 1925, în
hotelul „Englitera” din Petersburg.

În mod curios, au fost chemaţi să preia cadavrul de
la hotel un grup de scriitori. Aceştia au fost puşi să
semneze un proces verbal care certifica că poetul s-a
sinucis prin spânzurare.

Dintre aceştia, Nicolae Braun, poet, a refuzat să
semneze procesul verbal întrucât pe gâtul poetului lipsea
inelul de strangulare.

În schimb avea două răni profunde pe faţă, la nivelul
rădăcinii nasului şi la nivelul ochiului.

Braun a considerat că lovitura cu plagă profundă de
la rădăcina nasului era o lovitură caracteristică prin mâner
de revolver.

Scriitorul Pavel Lukitki susţinea că practic avea un
glob ocular scurs. Era fără ochiul stâng.

A fost restaurat cu grijă, căci i s-au făcut funeralii
oficiale şi scriitoarea Galina Serebreakova comenta că a

rezultat „o păpuşă bine pudrată” care aproape semăna
cu poetul.

Era un fapt notoriu că a fost omorât la interogatoriu
la Securitate, iar cadavrul a fost adus apoi la hotel.

Toţi şi-au ţinut gura. Au existat şi foarte rari curajoşi
care au îndrăznit să protesteze.

Scriitorul Boris Lavrevnev, invitat să confirme
suicidul la hotelul „Englitera”, a publicat a doua zi, în
„Gazeta roşie”, articolul „Executat de către degeneraţi”.

Deşi i s-au făcut funeralii oficiale în capitală, la
Moscova, presa, tot atât de oficială, a conclus după
moartea sa: „O operă care pute şi cu care trebuie să
terminăm”.

„Foştii ruşi” nu trebuiau să aibă scriitori.
Nu a fost asasinat doar Esenin. El se înscrie în pleiada

celor omorâţi din motive în egală măsură ideologice şi
rasiale: Ganin, Klinev, Klâcov, Vasiliev, Nasedkin,
Pribludnâi, Gumilev...
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Indivizi ce gargarisesc cu elegan ţă şi se
autopromovează în grup ca deţinători ai flăcării
intelectului spălat sunt de fapt prostituate de lux ale
culturii şi ale puterii (că de aceea sunt transportaţi cu
avionul prezidenţial!).

Este ceea ce Napoleon Bonaparte definea, într-o
altă adresare, ca „rahatul în ciorapi de mătase”.

Suntem în epoca în care nu
numai alimentele şi
medicamentele sunt falsificate, ci
şi informaţia, cât şi digresiunea
intelectului găzduită în
publicistică.

Cassian Maria Spiridon este
autentic.

Inginer ce şi-a riscat viaţa
înfruntând Hidra totalitară (cu
haznaua anexată în chip de
cultură militantă), fiind o excepţie
aproape patologică într-o naţiune
ale cărei axe cardanice au fost
„Capul plecat sabia nu-l taie” şi
„Fă-te frate cu dracu’ până treci
puntea”.

Scrie deoarece crede şi pentru
că crede.

Conduce o revistă literară,
„Convorbiri literare”, care
reuşeşte să fie autentică,
proaspătă, incitantă, cuib de
intelectuali autentici într-o ţară a falsului globalizat.

Resping gutuile oficiale şi îmi permit merele
autenticului.

Răsfoiesc ultima carte a autorului, „Voca ţia şi proza
democraţiei”, Ed. Institutul European, Iaşi, 2015.
Eseurile sale sunt ca staţiunile de pe Via Crucis a
intelectului.

Eminescu, cel atât de hulit, căci, naţional şi autentic,
strânge neamul în jurul său, beneficiază de două studii
privind ideile sale economice şi eufemismul „România
de Est”, adică Basarabia răpită.

Sunt analizate în faţa trecerii (a Marii treceri, spre
ce oare, vom afla fiecare la rândul nostru) Irinei
Mavrodin, intelectuală fină, poetă, eseistă şi
traducătoare, resorturile creatoare ale acesteia.

Se apleacă în înţelegerea dificilă a lui Ion Barbu
(în fond, ermetismul canonic este un oximoron!), cel
ce jumela spiritual poezia şi geometria, cel cufundat în
onirism, cel care, cu rigoare şi revoltă, a înţeles că

instinctul tradiţional este „o experienţă în ascendenţă”
(altul care, ca şi mine, are oroarea contrafacerilor
pompos impuse!), jumelatorul unităţii spirituale cu
unitatea fonetică.

În eseul „Vocaţia şi proza democraţiei”,  Cassian
Maria Spiridon îl foloseşte pe Max Weber pentru a
privi lucid lumea de azi în care ho ţia a monopolizat şi

parazitat democraţia.
„Începând de prin 1880,

partidele burgheze s-au
transformat în clici ale
notabilităţilor”, scrie sociologul
protestant.

„Şefii plebiscitari duc la o
aplatizare morală, o proletarizare
spirituală a aderenţilor săi.”

Clică de notabilităţi – iată
cuvinte ce ar trebui să fie bătute
în placă de marmură şi pe care
Cassian le strecoară în mintea
noastră, la fel de subversiv ca
acum un sfert de secol.

Lumea complexă a lui Dante
Aligheri, „Divina comedie”, text
a cărui complexitate ideatică şi
structurală, formală îl fac un fel
de Everest al intelectului, în care
gâfâi de efortul în aerul tot mai
rarefiat, este o altă adăstare
spirituală a lui Cassian.

Ne duce pe căi ce ne fac să ameţim şi să obosim.
Paul Zarifopol, Virgil Nemoianu, Toronţiu, ultimul

director interbelic al „Convorbirilor literare”.
Găsesc în Cassian un coleg de idei şi atitudine.
Când prin obligaţii academice a trebuit să scriu un

tratat de „Anestezie”, am publicat o „Anestezie
colocvială”. Anume cum am înţeles şi trăit eu această
meserie, specialitate, ca să ne exprimăm mai preţios,
şi ce ar putea prelua alţii valoros din trăirile mele.

Un englez a formulat-o mai direct în o carte a sa:
„Cum să supravieţuieşti în anestezie”.

Cultura e un mod de supravie ţuire şi rezistenţă în
faţa vieţii.

Orice carte este o pomană de sufletul autorului, pe
care o poţi primi sau respinge.

Nişa ta de scriitor este comunitatea lărgită de
alianţe bazate pe fior.

Nicolae Bacalbaşa
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N La o primă vedere, n-aş spune că Iaşiul a fost

un oraş foarte important în viaţa mea. Sunt născut
la Galaţi, unde locuiesc şi acum, studiile
universitare le-am făcut la Cluj, în Ardealul tatălui
meu, iar cele post-universitare la Timişoara.
N-am fost decât de patru ori la Iaşi în decursul
celor 37 de ani de când mă aflu pe Pământ şi de
fiecare dată am stat foarte puţin. Însă, tocmai de
aceea, fiecare dintre micile mele şederi au
contribuit la crearea în mintea mea a unui Ia şi
spectral şi fermecător, făcut mai mult din amintire
şi emoţie decât din străzi, ziduri, oameni sau
istorie. Balansându-se pe graniţa dintre poveste
şi realitate, Iaşiul meu e cât se poate de personal
şi unic.

Dintre cele patru dăţi în care am vizitat Iaşiul,
două sunt memorabile în cadrul istoriei mele
personale.

Prima dată când am ajuns la Iaşi a fost în
primăvara anului 1997, la Olimpiada Na ţională de
Limbă Română. Tot ce îmi amintesc e o lumină
aurie şi lentă ca o miere care curgea, de parcă ar
fi fost alcătuită din fotoni care nu se deplasau cu
viteza luminii, ci cu o viteză mai mică, ca într-un
cadru cinematografic. Îmi amintesc o linişte care
părea că vine din alt secol, o linişte impenetrabilă,
pe care n-o putea străpunge nici huruitul maşinilor,
nici râsetele studenţilor care hoinăreau peste tot,
nici cântecul venit de peste tot al păsărilor. Îmi
amintesc că am bătut la întâmplare lungi străzi cu
piciorul şi că m-am impregnat de parfumul locului,
ca de o odoare preţioasă. Şi  îmi mai amintesc că
am cumpărat de la unul dintre anticariatele
răspândite peste tot, puzderie, un volum de versuri
de Marin Sorescu din care mi-au rămas in minte
şi azi câteva versuri, pe care le asociez invariabil,
cu Iaşiul: „Mereu se face plinul printr-o gură/ ce
cască pentru cea din urmă oară/ mereu se
varsă-n cer o picătură/ de suflet, picătura
necesară. Iar tu te plimbi în lume ca un vas/ ce
tremură-ntr-o mână de copil/ Şi ştii: de stropul
care a mai rămas/ Atârnă echilibrul ei fragil. O,
Doamne, din această fugă a mea/ Şi această
piedică ce-o pune clipa/ Să se ivească atunci când
voi cădea/ Un mic izvor de adăpat aripa.” Am

rescris din memorie. Orice abatere de la original e un
ceas moale, ca al lui Dali. Tot aici am legat o prietenie
frumoasă cu Doris Mironescu, azi unul dintre criticii
literari cei mai importanţi ai Moldovei, cu care, din
păcate, nu am păstrat legătura. Şi nu vă pot spune de
ce. Uneori oamenii se rup unii de al ţii fără a se uita
vreodată. Şi tot aici m-am îndrăgostit a doua oară
(prima dată a fost în clasa întâi, dar asta e o altă poveste
şi, oricum, după Petruţa lui Cărtărescu ce s-ar mai
putea spune?). Nici din fata aceea nu a r ămas nimic
în amintirea mea, altceva decât un nume şi o duioşie
insidioasă care m-a însoţit vreme de două decenii:
Codruţa. Petruţa? Nu, Codruţa. Sigur Codruţa.
Nu-mi amintesc nicio trăsătură a feţei sau a corpului
ei, dar îmi amintesc că voia să salveze lumea. O fi
salvat-o?

A doua oară am fost la Iaşi pe când eram la
masterat, pentru un seminar despre filosofia lui Michel
Foucault şi un schimb de experien ţă cu masteranzii
ieşeni. Îmi amintesc nişte oameni extrem de prietenoşi,
o seară de discuţii şi de vin bun pe care, din păcate,
aveam s-o sfârşesc la urgenţele spitalului universitar.
Pentru că mi s-a spart în mână gâtul unei sticle de
Jidvei, secţionându-mi adânc baza arătătorului. Cu
toate acestea, şi de atunci îmi amintesc aceeaşi lumină
aurie şi senzaţia de timp scurgându-se mai încet,
umplând străzile ca un curent, a doua zi când am
început să cutreier din nou străzile cu dovada păcatului
înfăşurată pe mână. Am fost nevoit să mă spăl şi să
mă îmbrac timp de două luni folosindu-mă de o singură
mână, ceea ce mi-a prilejuit nenumărate meditaţii
heideggeriene despre rolul ustensilelor în via ţa noastră.
Şi despre pericolul reprezentat de sticlele de vin.

Aşadar, dacă mă întrebaţi, aş spune că nu am avut
foarte multe legături cu Iaşiul cultural. Şi cu toate
acestea, Iaşiul meu, balansându-se pe linia de
demarcaţie dintre realitate şi vis, este pentru mine un
oraş mai personal decât multe altele în care am fost
mai des. În fiecare zi a vieţii mele, port cu mine (în
mine, pe mine) două semnături indelebile lăsate de
capitala culturii moldovene: duioşia amintirii unei fete
care voia să schimbe lumea şi o cicatrice la baza
degetului drept cu care arăt tot mai rar spre viitor, şi
tot mai mult spre trecut.
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A Întâlnim în volumul lui Lucian Mănăilescu,
Atrocităţile  fericirii (Editgraph, Buzău, 2015),
versuri grave, consonante cumva cu „edictele”
filosofiei existenţialiste, având în prim-plan
terifiantul spectru al lui Sein-zum-Tode .
Solitudinea participă funciar la statutul de
înstrăinat. Persistă multiplicitatea întrebărilor, ale
căror răspunsuri se ocultează programatic,
împreună cu aşteptatele
semne ale transcenden ţei.
Renun ţarea ia valen ţe
metafizice: „Adio aripi! -/
tristă recuzită.../ Înfigeţi mari
dureri/ în umeri/ şi zborul/ se
va naşte/ ca un ţipăt.” Este
asumată lipsa de splendoare
a lumii, fenomen ce apropie
dureri sublimate liric. O
mantie grea, încrâncenată,
acoperă mesajele lansate în
carte. Actul fiinţării are ca
fundament singurătatea,
alături de o constantă iluzorie
care favorizează totuşi
supravieţuirea. Totul pare
supus unei implacabile logici
a paradoxului. Transcenden ţa
consonează cu stările-limită:
„Îţi mulţumesc, Doamne, pentru această zi,/ chiar
dacă e ultima, chiar dacă în oglinzile ei/ se vede
doar cerul pustiu, chiar dacă/ nu-mi spui nimic,
lăsându-mă stelelor,/ chiar dacă acum, în faţa
altarului,/ un străin se spovedeşte, visând:/ «Nu,
Părinte, nu am furat,/ nu am râvnit la suferin ţa
aproapelui,/ am avut-o pe a mea din bel şug, nu
am/ ucis decât cu gândul, nu am jurat strâmb,/
nu am uitat să vin în Biserica Ta,/ de fiecare
dată când înfloreşte/ cireşul amar al bucuriei»...”
Aproape fiecare poezie transfigureaz ă
plurivalente ameninţări. O afirmaţie foarte

adâncă: „În vis se trăieşte/ mult mai greu/ decât pe
pământ.” Puternice ecouri sepulcrale contureaz ă
atmosfera, cu ape intonând parcă acorduri funeste. În
peisaj intervin oglinzi şi dubluri eterice, pentru
accentuarea potenţialelor desprinderi evanescente. De
undeva simţim parfumul inconfundabil al crailor
mateini, pe deasupra constantelor disperări. Unul dintre
ciclurile poetice ale volumului se intitulează Bulevardul

Sartre, amintind de unul dintre
titanii existenţialismului. Simţim
mereu în proximitate cvasi-
tangibila realitate a morţii. Pe de
altă parte, pătrundem într-un
eclectic spaţiu livresc. Iată o
flamboaiantă ipostază în cheia lui
Van Gogh: „La capătul orizontului,
dincolo/ de dincolo, lanul de grâu
cu corbi/ a ars toată noaptea.../
Dimineaţa, când au intrat în
muzeu,/ paznicii au găsit, pe
pardoseala/ sticloasă, numai
sunete/ risipite-n cenuşă...” E
fascinantă această incursiune
printre simboluri şi metamorfoze
lirice de cea mai bună calitate,
acolo unde îi întâlnim pe Eugenio
Montale, Dostoievski, Napoleon,
Tiamat şi Marduk, Hernán Cortés

ş.a. Parcurgând cartea, impresioneaz ă inedita
declaraţie de iubire  faţă de patrie, pe fondul multor
imagini dureroase ce aparţin incontestabilului  realităţii.
Este rememorată şi negativitatea istoriei, adeseori
aneantizantă. Totul culminează cu o imagine spectrală:
„luminiţa oarbă de la capătul tunelului”. „Pinii negri
de pe ţărmul Mării Negre” oglindesc certe filiaţii
expresioniste. Predomină inconsistenţa idealurilor,
alături de ultragiantul fior dureros, aici aspectat întru
anumite estetizări: „Ce nisip cald mâinile tale!/ Ce vânt
părul tău!/ Stau singur, pe plaja pustie,/ şi exersez cu
disperare/ lacrimi de Murano...”

RECENZIE

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

http://www.pdffactory.com


Revista Dunãrea de Jos - nr.173

16

Dragă Nicolae,
M-am gândit adesea cum e posibil ca via ţa

să ţi se joace în bobi, iar tu să te hlizeşti ca un
prost către soare, habar neavând ce ţi se întâmplă
şi fără posibilitatea de a afla vreodată.

Cine a fost imbecilul care a postulat că suntem
stăpânii propriei vieţi?

Pe la jumătatea anului cinci de facultate am
început să mă pregătesc intensiv pentru internat.

Învăţam înverşunat, obsesiv, aplecat peste
cărţi până la întunecarea vederii.

Că dacă nu-l luam, trebuia să plec medic la
ţară, ori eu nu aveam os de apostol, nu eram
dispus să stau pe budă în fundul curţii şi să
contemplu cerul prin inimioara tăiată în scândură.

Medicina românească a moştenit internatul
de la francezi odată cu înfiinţarea Şcolii de
Medicină de către Carol Davila, protejatul lui
Napoleon al III-lea, cel care a năşit Mica Unire.

De el beneficiau 10-15% din totalul
studenţilor, iar dacă reuşeai, în ultimul an de
facultate nu ţi se mai cerea prezenţa la cursuri,
aveai un alt statut, te mutai în spital unde
beneficiai de masă, casă şi un salariu de 640 lei
pe lună.

După absolvire, internatul continua încă doi
ani, după care te puteai prezenta la examenul de
secundariat, rezidenţiat cum îi spune acuma.

Nu înţeleg cum societatea comunistă, al cărei
ideal suprem, deşi nedeclarat, era triumful
mediocrităţii, tolera o asemenea instituţie elitistă.

Poate că, fără ca nimeni să îşi dea seama,
mai plana asupra sa umbra protectoare a lui
Davila şi a lui Napoleon cel Mic, ca să folosesc
vorbele răutăcioase ale lui Victor Hugo.

De altfel, peste câţiva ani l-au desfiinţat.
Şeful comisiei era profesorul Păunescu-

Podeanu, un internist strălucit, un fel de savant
cu care nu am lucrat niciodată, i-am văzut numai
tomurile groase ale tratatului de Medicină Internă,
pe care iarăşi trebuie să mărturisesc că nu am
avut curiozitatea să le deschid.

Venise de la Timişoara şi aşa,  privit de
dinafară, părea un tip din cale afară de sobru şi
extrem de distant.

Un domn de modă veche rătăcit printre tovarăşi.
La scris, ţin minte că ne-a căzut „Şocul”.
Apoi am susţinut proba clinică şi a început

aşteptarea.
Două săptămâni şi nimic.
O lună, o lună şi jumătate, nimic.
Se depăşise cu mult timpul, cei reuşiţi ar fi trebuit

să îşi înceapă stagiul.
De abia peste două luni s-au afişat rezultatele.
Eram pe lista învingătorilor.
Ce s-a întâmplat în cele două luni de tăcere am

aflat mult mai târziu şi cu totul întâmplător de la viitorul
meu coleg Noni Coman.

Noni, despre care profesorul Dan Alessandrescu
mi-a mărturisit, pe când era deja bătrân şi îmi
pregăteam cu el doctoratul, că a fost cel mai strălucit
medic secundar pe care l-a întâlnit în decursul carierei
sale, a fost o speranţă frântă şi s-a prăpădit tânăr.

La soarta lui au pus destui umărul, prea era frumos,
opera mult prea bine, prea ştia limbi străine.

Ce-i drept, spre final, când l-au lăsat nervii, a
contribuit şi el la propria sa dispariţie.

Tatăl lui Noni, Coman bătrânul, era profesor de
puericultură la leagănul „Sfânta Ecaterina”, cel în care
Stolojan, pe vremea când era prim-ministru, a rostit
celebrele sale cuvinte:

- Bine aţi venit, domnule Maicăl!
Căci, în vizita pe care a făcut-o în România după

revoluţie, Michael Jackson a fost plimbat şi pe la case
de copii, ştiut fiind cât de tare îi plac lui micuţii.

Tatăl lui Noni a făcut şi el parte din comisia de la
concursul de internat, aşa, ca un puericultor de
umplutură.

Când să se afişeze rezultatele, s-a observat că se
produsese o adevărată nenorocire.

Pe lista reuşiţilor nu se afla şi fata tovarăşului
Alexandru Drăghici, atotputernicul ministru de interne.

Drăghici era cel mai temut om din ţară, doar că îi
auzeai numele şi îţi îngheţa sângele în vine.

Lucrurile se petreceau în 1966, e adevărat că de
doi ani fuseseră eliberaţi deţinuţii politici, dar încă mai
plutea în văzduh aburul Aiudului, Salciei şi Peripravei.

În aceiaşi situaţie ingrată se mai afla fata unui
vice-prim-ministru.

Pe colega noastră Anica Drăghici am cunoscut-o
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puţin, era o persoană discretă, e adevărat că o aducea
maşina la şcoală, dar oprea mai departe, ultimul cvartal
îl făcea ca noi toţi pe picioare.

Ţin minte că la un curs în amfiteatrul spitalului
Colţea, în care ea stătea în penumbră, îi ţâşneau scântei
din lobul urechilor de câte ori mişca capul.

Atunci am văzut pentru prima şi ultima oară cum
sclipesc diamantele.

Alea veritabile, nu gablonzurile.
Cele două aspirante la internat luaseră calificative

mari la proba clinică, numai că era o mică problemă,
lucrările scrise erau albe.

O soluţie elegantă ar fi fost să se suplimenteze
locurile, dar pe lunga listă cu note ele erau hăt departe,
spre coadă.

Şi atunci li s-a spus cu un aer blând, protector:
- Depuneţi dumneavoastră o contestaţie.
La contestaţia colegelor noastre, Păunescu-

Podeanu, şeful comisiei, a concluzionat că notarea
iniţială a fost corectă.

Şi atunci a început coşmarul tatălui lui Noni.
La ora trei noaptea a oprit o maşină în faţa casei,

din care au coborât băieţii, şi l-au rugat pe profesor să
se îmbrace.

- Au cei de la minister nişte contestaţii.
A fost dus la ministerul Sănătăţii, care se afla pe

strada Lemnea, colţ cu bulevardul Ana Ipătescu, şi
depus într-un birou unde era adunată toată comisia.

Trataţi cu consideraţie, li se făceau şi cafele.
- Poate că v-aţi grăbit cu rezolvarea contestaţiilor,

mai citiţi odată tezele, dar cu atenţie!
Comisia condusă de Păunescu-Podeanu recitea

tezele şi ajungea la aceeaşi concluzie.
Dimineaţa erau duşi acasă tot de băieţi, cu maşina.
Lucrurile s-au repetat noapte de noapte, zile la rând.
Până la urmă a cedat Himmler-ul de Carpaţi. L-au

lăsat nervii.
N-a putut să zdrobească rigiditatea şi cinstea

orgolioasă a lui Păunescu-Podeanu.
Peste un an, profesorul a fost scos la pensie.
Nu ştiu dacă a fost o pensionare forţată sau pur şi

simplu îi venise sorocul.
Pentru cele două, s-a găsit în final o soluţie.
Au fost admise pe bază de cerere la internatul

preclinic, ca să zic aşa, la grupa mică.
Internatul preclinic oferea accesul la o serie de

specialităţi onorabile: Anestezie, Laborator, ceva
Igienă, dar la care nu se prea înghesuia nimeni.

Mai mult n-au îndrăznit să facă, semn că, încet,
încet lucrurile începeau să se mişte.

Ce legătură au avut toate astea cu mine?
O legătură a dracului de puternică aş putea zice,

pentru că dacă contestaţiile erau admise, zburau cei
doi din coada listei, ori eu eram penultimul.

Ultima pe listă, cu voia dumneavoastră, era Marlis
Bomfert, săsoaică din Cisnădie, al cărei tată nu fusese
luat la război pentru că era şchiop şi care îşi plătise
etnia cu câţiva ani petrecuţi la minele din Dombas, de
unde toţi deţinuţii care scăpaseră cu viaţă s-au întors
cu picioarele umflate. Edeme hipoproteice.

Cu Marlisa am fost coleg timp de şase luni în stagiul
de internat la Institutul de pediatrie „Emilia Irza”.

Rezervată, extrem de muncitoare şi de corectă.
Locuiam, conform regulilor, amândoi în spital.
Aveam câte o cameră. A mea cu duş, a ei fără.
Făcea baie la spălătorul prevăzut pentru însoţitoarele

internate în clinică cu copii sugari şi care răspundeau
la apelativul „mămică”.

Întreg spitalul strălucea de curăţenie, inclusiv
spălătorul modern şi confortabil, la utilizarea căruia
exista o regulă strictă, în timp ce te spălai, nu aveai
voie să încui uşa.

Şi uite că, într-o zi, o asistentă, o infirmieră, ce-o fi
fost ea, constată că e încuiată.

A început să bată în uşă şi să strige autoritar
rugătoare:

- Mămico! Mămico!
Dar cum nu a primit nici un răspuns, a chemat

ajutoare.
S-au strâns ciopor la intrarea spălătorului, dând cu

pumnii şi răcnind în cor:
- Mămico! Mămico!
Deodată, uşa s-a deschis brusc şi în prag a apărut

Marlisa, goală cum a adus-o pe lume mă-sa, săsoaica.
Pe ici pe acolo era acoperită de clăbuci de săpun,

dar în părţile neesenţiale.
- Mămică pe... mă-tii.
Avea o voce groasă, guturală, cu adevărat

teutonică.
A încuiat uşa din nou şi a continuat să se spele.
După ce şi-a dat specialitatea, Marlisa a emigrat

în Munchen. Germania devenise iarăşi puternică şi îşi
aduna copiii ei risipiţi.

Uite aşa a schimbat destinul meu şi al Marlisei eroul
necunoscut al moralităţii universitare.

Ar fi trebuit să mă gândesc la el cu recunoştinţă.
Cu ruşine, mărturisesc că n-o fac.

A riscat nu de dragul meu şi nici de dragul Marlisei.
Habar n-avea el de noi. De dragul lui a făcut-o.

Când îmi imaginez scena povestită de Noni, îl văd
pe tată-său, Coman bătrânul, părăsind în zori ministerul
şi tremurând, zvâcnind ca un iepure, în timp ce b ăieţii
care îl înghesuie în maşină îl întreabă cu batjocură nu
total lipsită de afabilitate:

- Vă ducem acasă sau direct la serviciu?

Cu drag,
fratele tău Gheorghe.
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Dac-ar fi să luăm în serios titlul seriei semnată
de Dumitru Săndel, Galaţiul aşa cum mi-l
amintesc (Editura Centrului Cultural Dunărea de
Jos, Galaţi, 2016), am putea crede că lucrarea este
exclusiv memorialistică şi că autorul, legat afectiv
şi sentimental de toposul dunărean, este dispus la
copioase rememorări.
Într-adevăr, actul remi-
niscenţei este atotprezent în
travaliul istoricului, dar nu este
nici pe departe exclusiv. Nu
doar din memorie se resoarbe
această lucrare unicat,
caleidoscopică şi mustoasă, ci
din cercetarea arhivelor,
dintr-o răscolire a colecţiilor,
a stampelor, a ilustra ţiilor
cartofilice. Autorul a adunat în
această serie de opt volume
(următoarele patru sunt în curs
de apariţie) acte, documente,
ilustraţii şi tot felul de informaţii
care reconstituie evolu ţia
oraşului în timp, în istorie şi în
deplină concordanţă cu istoria
României şi a teritoriilor locuite
de români.

Cum asupra primelor două volume m-am referit
atunci când au apărut la Editura Muzeului de Istorie
din Brăila, mă voi referi în cele ce urmează la
volumul al treilea al seriei – un volum la fel de
masiv ca şi cele anterioare, mustind de informa ţii
privind istoria Galaţiului, burduşit de note şi trimiteri
bibliografice şi, nu în ultimul rând, cu multe ilustraţii
de epocă, cele mai multe provenind din zestrea
cartofilică a autorului.

Am resimţit, şi de această dată, aceeaşi
dificultate încercată şi anterior, când am comentat
primele două volume semnate de Dumitru Săndel.
Cum să comentezi şi să extragi esenţialul dintr-o
carte în care totul este important şi esenţial? Ce să

subliniezi dintr-o carte în care totul este de subliniat şi
de reţinut?

Istoria, ca şi lumea, ca şi viaţa, este globală. Evoluţia
nu se desfăşoară secvenţial, sectorial, pe domenii şi
comunităţi, ci plenar şi deplin, cu toate problemele
reclamate de viaţă într-o deplină concordanţă cu stadiul

de evoluţie al comunităţii. De
aici şi impresia de viermuială
caleidoscopică şi de
conglomerat devălmăşit,
indusă de spectacolul lumii,
chiar atunci când arealul
supus observaţiei, precum
urbea dunăreană, este bine
împrejmuit endemic.

Cum poate istoricul să dea
seama de vălmăşagul
evenimentelor gălăţene, de
evoluţia în timp a instituţiilor
şcolare, spitaliceşti, far-
maceutice, de lăcaşurile
bisericeşti, de viermuiala
portului dunărean, de primăria
şi primarii care au asigurat
administraţia acestui oraş, de
garnizoanele pe care le-a
adăpostit şi nu în ultimul rând

de personalităţile care i-au marcat evoluţia şi i-au
vascularizat energia înscrierii pe via moderna?

Ar fi putut, bunăoară, să structureze imensul
material documentar şi ilustrativ, adunat în timp cu o
minuţie de intelectual rafinat, într-o abordare
cronologică, dar asta ar fi însemnat să se substituie
istoricului, să străbată căi bătătorite, să facă
monografie, adică să dedubleze travaliul lui Paul
Păltănea, ceea ce ieşea din cadrele proiectului său.
Galaţiul are monografie, ba chiar una articulată şi bine
apreciată la vremea ei. Se ştie câtă râvnă şi acribie
punea Paul Păltănea în cercetările sale. Era o
autoritate recunoscută şi n-ar fi acceptat în ruptul
capului un lucru de mântuială.
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RECENZIE

Săndel Dumitru vizează altceva. Intenţia lui este
de a reconstitui evoluţia Galaţiului în toată zbaterea
lui decomplexată şi plenitudinară, fără o structurare
prestabilită. Autorul refuză orice idee de ordonare
tematică sau cronologică a materialului şi toate faptele
incluse în pagină sunt, de cele mai multe ori, crude,
neprelucrate şi fără un comentariu prealabil. Este o
idee. Volumele sale con ţin fapte, evenimente,
întâmplări - multe necunoscute şi surprinzătoare - fără
să-şi prelungească demersul în evaluări şi judecăţi de
valoare. Dacă cititorul consimte să-şi prelungească
singur şi pe cont propriu restul parcursului epistemic,
nu mai ţine de voinţa autorului, care i-a furnizat doar
materialul trebuincios şi nu mai depinde de el cum
este folosit şi evaluat.

Multe din faptele relatate de autor sunt
surprinzătoare şi pline de savoare, de stil, de inedit.
Cine mai ştie că delicatul poet gălăţean Ioan S.
Neniţescu, înainte de a fi profesor de filozofie la Şcoala
Normală din Bucureşti, a participat la asaltul Griviţei,
unde a fost rănit şi că ulterior va deveni unul dintre
academicienii furnizaţi de urbea dunăreană panteonului
naţional de valori? Cine mai ştie că pe caldarâmul
străzilor gălăţene au răsunat paşii cunoscutului scriitor
britanic Charles Dickens (1812-1870), care a şi
realizat una din cele mai pitoreşti descrieri ale oraşului
din perioada imediată a Unirii Principatelor? Era
vremea când hotelierii din Galaţi au protestat pentru
ca pasagerilor să nu li se permită să rămână la
bordul navelor cât timp acestea sunt în port, aşa
că scriitorul a fost obligat să închirieze o cameră la
unul din hotelurile oraşului, unde a purtat o aprigă
bătălie cu duşmanii (paraziţii, ad.n.), pe care îi
simţeam mişunându-mi prin musta ţă sau pe sub
pleoape (p. 28-29).

Cine mai ştie că la comemorarea a două decenii
de la moartea lui Eminescu, gălăţenii au realizat, în
paralel cu dezvelirea grupului statuar ce-l înfăţişează
pe poet (după un model propus de sculptorul Fr.
Storck), şi o mare adunare populară la care a contribuit
şi CFR-ul care a făcut reducere de preţuri la bilete
participanţilor, indiferent din ce col ţ de ţară ar
veni (p.31)?

Cine mai ştie de înzăpezirea, timp de mai multe
zile, a luxosului Orient Express, în iarna anului 1929,
undeva în Tracia Orientală, iar pasagerii, văzând că
proviziile sunt terminate, au vânat un lup rătăcit pe
care l-au servit ca fileu de lup inaugurând astfel o
noutate în meniul bucătăriei (p. 48)?

Cine mai ştie că oficierea civilă a căsătoriei Nataliei

Negru cu poetul Şt. O. Iosif, din iulie 1804, a avut loc
la Galaţi, unde tatăl miresei era revizor şcolar pe judeţul
Covurlui şi locuia cu chirie într-o casă aproape de
Grădina Publică, de unde eleva de la Institutul Philipide,
în anii ei de şcolarizare primară, ascultase valsuri
nemuritoare interpretate de fanfara militară care
cânta în chioşcul înconjurat de arbuşti ornamentali
şi ronduri de flori (p. 174)?

Cine mai ştie că, odinioară, cadrele didactice
depuneau jurământul de titularizare, ca şi juriştii sau
medicii (jurământul lui Hipocrate)? Oare profesoara
de filozofie, de undeva din Nordul Moldovei, absolvent ă
de Spiru Haret, mai pălmuia poliţistul dacă ar fi depus,
în prealabil, acest jurământ?

Cine mai ştie că familia seniorului Al. Paleologu avea
o moşie la Blânzi (com. Corod), unde tribul obişnuia să
se întrunească la anumite zile, parcurgând distan ţa de
la Tecuci cu trăsurile, cum mărturiseşte chiar seniorul
în lucrările sale memorialistice?

Multe lucruri noi şi necunoscute mai găsim despre
vechile familii nobiliare ale fostelor jude ţe Covurlui şi
Tecuci (Crissoveloni, Gheorghiadi, Cincu), despre
istoricul vechilor case şi sedii de instituţii, casa
Lambridini, sediul prefecturii - mândria de azi şi de
altădată a Galaţiului, Universitatea - despre vechile
drogherii, pescării, coloniale, despre străzile
oraşului,despre vechile baluri şi despre vechii primari,
din rândul cărora se distinge efigia primarului Ressu
sub administraţia căruia oraşul s-a îmbogăţit cu multe
instituţii şi înfăptuiri menite să-i schimbe înfăţişarea.
Bineînţeles că toate acestea sunt însoţite de un bogat
material ilustrativ, în special cărţi poştale şi ilustrate de
epocă, ceea ce sporeşte interesul cititorului şi conferă
lucrării o anumită atractivitate, o face captivantă şi
ademenitoare.

Este, pot spune, o carte fundamentală pentru gălăţeni
şi-mi place să cred că va fi apreciată ca atare. Ideal
ar fi să se găsească în biblioteca fiecărui gălăţean, iar
şcolile, nădăjduiesc, o vor promova printre elevi, ba
chiar vor iniţia concursuri între echipaje şcolare pe teme
de istorie şi cultură gălăţeană având ca bibliografie
această enciclopedie semnată de Dumitru Săndel, care
n-a scris o carte ca toate cărţile, ci chiar Biblia oraşului,
paşaportul pentru eternitate al Gala ţiului şi al fiecărui
gălăţean. Şi mai cred că, la finalul acţiunii de editare a
tuturor celor opt volume propuse, administra ţia oraşului
va găsi şi o formă de recunoaştere a imensului  travaliu
depus de autor în cele trei decenii de priva ţiuni şi de
gestaţie prelungită, cât a necesitat elaborarea ei.
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Volumul de poezie SUM, Editura „Fundaţia
Culturală ANTARES”, Galaţi, 2016, 70 de pagini,
este cea de-a cincea carte a scriitorului Săndel
Stamate, după debutul editorial cu Antologia
zăpezilor, Editura Sinteze, Galaţi, 2005, urmată de
Cuvinte şi îngeri, Editura Eleonora, Tecuci, 2007;
Fugă în roşu, Editura „Funda ţia Culturală
ANTARES”, Gala ţi, 2009; şi Enteleghia, la
aceeaşi editură, 2012, care completează portofoliul
artistic al poetului de la mal de
Dunăre, cu o evident ă
apetenţă pentru cultura elină şi
latină, motiv pentru care-l
bănuiesc c-ar fi absolvent al
unei facultăţi de Limbi Clasice.

Din acest  motiv, revin
afirmând că  nu-i  cunosc
C.V.-ul cultural-artistic, dar
sunt nevoit să-i evidenţiez
aplecarea spre  o anume
spiritualitate antică, din care
s-a dezvoltat o civiliza ţie
modernă ,  tutelară ,  de-o
diversitate deconcentrată şi un
voluptos experiment stilistic, pe
care creatorul de secol XXI
l-a poziţionat ca pe un motto,
cu valenţele estetice ale unui
crez poetic şi o primă parte a
unui discurs liric: „Cartea asta am dorit să fie/ Un
compromis drăgăstos/ Între viaţă, moarte, poezie”
(„Exordiu”, pag. 7) şi o Introducere într-un univers
poetic contemporan, atipic şi uşor desuet, pentru
tendinţa agresiv-modernă a poeziei de azi.

Un volum de versuri marcat  de Legea
contrariilor, care mai mult accentuează impresia
de prim contact a lecturii, în loc s-o anuleze sau
măcar să-i salveze prim-planul sugestiv al detaliilor.

În această dilematică alternativă lirică este
organizată cartea domnului Săndel Stamate, din
care au rezultat: Capitolul I Toga poematis, cu 28
de poeme, în... veşmântul (toga) metaforic şi
alegoric-liric al  unei poezii  de dogmatică
existenţială, pe canonul liturgic al unei con ştiinţe,
din care este rezumat ă ,  ca-ntr-o predică
duminicală, esenţa Creştinismului apostolic: „Nu
viaţa se ridică peste moarte/ ... / Nu moartea
urmează vieţii/ Ci negreşit solul morţii/ E viaţa cu
scâncetul ei” („Minunata doctrină”, pag. 13);
ca-ntr-un Psalm de Antim Ivireanu: „Eu/ ninsoare
de clipe sunt/ între cer/ şi pământ” („Ca o
minune...”, pag. 12), din care r ăzbate patosul şi
pioşenia unei Spovedanii!

Dar, ca o lege a contrariilor lumeşti, o altă toga
poematis, o haină de ceremonial nupţial, de erotică
în stare pură, pământeană, cu declaraţii patetice:
„Se-nvolbură clipa în aspre ninsori/ Ce-ai vrea să-ţi
aducă, iubito, în dar” („Clipa cea de taină”, pag.
11); ori un romantism cu fragede viziuni, pe o
ritualică tulburătoare: „Pe vremea când înnebuneam
teii cu versuri/ Despre parfumul sânilor tăi” („Pentru
ea...”, pag. 15).

Totul, într-un parteneriat paşnic,
uşor resemnat, dar împăcat cu sine:
„Inima mea, de pământ/ Mă tot
cheamă s-o alint” („Inima”, pag. 18),
în limitele mulţumitoare ale unei
conştiinţe salvatoare: „Atribut nu
mi-am aflat/ ... / Calea de la Eu la
Sine” („Credo”, pag. 19); din care
doar o generoas ă  ofertă  de
supravieţuire, expusă testamentar,
mai contează: „Nu de mine să vă
amintiţi/ Ci de cuvintele mele/ Pe
care în carte le-am pus”
(„Testament”, pag. 21).

Există în lirica poetului Săndel
Stamate o filosofie a continuităţii, a
perenităţii totale, postată tutelar,
ocrotitor de zeităţi din mitologia elină
sau latină: „Mi-amintesc/ Doar un
zumzet planetar” („Zen”, pag. 26),

pentru a percepe ideea de con ştiinţă şi finalitate cu
rost şi esenţă de împlinire: „Sămânţa tânjeşte să fie
plantă/ Sâmburele să fie pom/ Oul să fie pui/
Pământul să fie cărămidă/ Cărămida să fie Palat/
Palatul să stăpânească lumea” („Acasă”, pag. 25).

Iar poetul îşi adjudecă orgolios un rol esen ţial în
perpetuarea speran ţei,  dincolo de mistica
adevărurilor biblice: „Ca vulturul tânăr/ Ce tocmai
încearcă/ Tăria/ .../ Uitând că poartă/ În aripi/
Mormântul/ ... / Aşa străbate frenetic/ Lumea
secundă/ Poetul” („Poem suav”, pag. 29), ca o
declaraţie de credinţă, pe o filosofie uşor atee, a
fiinţării umane, şi nu numai!, din care răzbate o
logică deliberată a echilibrului şi a perfecţiunii de...
Computer a Naturii, pe care Omul n-o poate
dezlega, pentru că: „Moartea este măsura vieţii/
Îngerul măsura omului” („Măsuri”, pag. 34), ca în
Prohodul din Vinerea Mare, în dangăt de clopot şi
cu ritualul înconjurării bisericii: „Moartea pre
moarte/ Cu moarte călcând/ E floare ce tocmai a
zămislit” („Aprilie”, pag. 38).

Capitolul II, Summatim, debutează cu un poem,
„Peisaj sumar” (pag. 43), în opozi ţie ideatică cu

(continuare în pagina 23)
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Domnule Preşedinte al Senatului, dragi invitaţi,
Onoarea pe care mi-o face Universitatea „Dunărea

de Jos” din Gala ţi are pentru mine nu numai
semnificaţia cunoaşterii şi recunoaşterii paginilor şi
ideilor mele, ci şi sensul, mai misterios şi mai tulburător,
al descoperirii legăturilor dintre aceste pagini şi
Dunăre.

În cărţile mele de proză, în povestirile fantastice
din „Proiecte din trecut”, „Reportaj” sau „Biserica
Fantomă”, în romanul „Sertarul cu aplauze”, Dunărea
este nu numai personaj principal, ci şi simbol al unei
forţe superioare Binelui şi Răului, aşa cum sunt oamenii
în stare să le înţeleagă, o forţă care poate în acelaşi
timp să pedepsească şi să entuziasmeze, să ucidă şi
să dea viaţă, să distrugă şi să exorcizeze. Cum un
copil născut la oraş descoperă, ajuns la ţară, că tot ce
e firesc e miracol, pentru cineva din Transilvania,
Dunărea este mai mult decât un fluviu, este o zeitate
ale cărei creşteri şi descreşteri cuprind sensuri magice
şi înţelesuri greu de descifrat.

Mulţumind, deci, Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, nu mulţumesc doar profesorilor ei pentru
înaltul titlu pe care mi-l acordă, mulţumesc şi Dunării,
cea care şi-a revărsat atât de adesea forţa şi sensurile
asupra paginilor mele. Alocu ţiunea pe care am
pregătit-o pentru această intimidantă solemnitate
poartă titlul „Autobiografie între două Europe”, cele
două Europe prin care Dunărea nu oboseşte de milenii
să treacă şi să le lege, de la Vest spre Est.

Autobiografie între două Europe
Timp de aproape o jumătate de secol orice

autobiografie – termen consacrat pentru ceva între
interogatoriu şi curriculum vitae, în care trebuia
menţionată originea proletară sau burgheză
(„sănătoasă” sau „nesănătoasă”, în limbajul epocii),
apartenenţa politică a rudelor (mamă, tată, fraţi, surori,
mătuşi, unchi, bunici) la un alt partid decât cel comunist
etc. – orice autobiografie era împărţită în două secţiuni:
înainte de 23 august 1944 şi după 23 august 1944 (data
intrării Armatei Roşii în România). Ei bine, în ultimii
ani, lucrurile s-au schimbat: data împărţirii vieţii noastre
în două secţiuni nu mai este 23 august 1944, ci 22
decembrie 1989 (data fugii lui Ceauşescu). Deci,
înainte de 22 decembrie 1989, eu eram un scriitor care
avea 19 cărţi publicate, două în sertar, trei interdicţii
de semnătură şi o singură obsesie: să scrie ceea ce

crede şi să încerce să publice ceea ce a scris. A scrie
era simplu. A publica era mult mai dificil. „A fi interzis”
sau „a avea interdicţie de semnătură” însemna că
numele tău nu mai putea apărea nici în ziare, nici pe
coperta vreunei cărţi, nici chiar să fie citat în textul
altcuiva. Pentru prima oară eu am fost interzisă pur şi
simplu pentru că tatăl meu era în închisoare, de celelalte
două dăţi din cauza propriilor mele poeme: prima
interdicţie a durat patru ani, cea de a treia ar fi fost
probabil definitivă, dacă n-ar fi fost întreruptă de
evenimentele din decembrie ’89. Eram deci autorul a
19 cărţi, dar pentru publicul român (şi, îndrăznesc să
spun, chiar pentru poporul român) eram nu numai
autorul cărţilor mele, ci şi, mai ales, autorul tăcerilor
mele. Pentru că printre cărţi au existat interdicţiile.
Astfel, înainte chiar de a fi cunoscută ca scriitor (prima
interdicţie a intervenit după debutul cu două poezii în
revista Tribuna din Cluj) am devenit cunoscută ca
scriitor interzis. Mai târziu, cea de-a treia interdic ţie
interzicea nu numai  cărţile mele noi, ci şi prezenţa în
biblioteci a cărţilor publicate înainte. Era o interdicţie
nu numai pentru viitor, ci şi pentru trecut. Într-o
societate în care singura materie primă nedeficitară
era minciuna şi singura realitate aparatul represiv, cel

Alocuţiunea doamnei Ana Blandiana la primirea titlului de Doctor Honoris Causa al
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în data de 17 iunie 2016
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mai mic adevăr pronunţat devenea politic pentru că
era o formă de libertate.

În ceea ce mă priveşte, aceste interdicţii au
transformat, aproape fără voia mea, simbolul
scriitorului care se încăpăţâna să spună adevărul, care
eram de decenii, într-un simbol politic. Acest simbol
au încercat să-l manipuleze conducătorii de după 22
decembrie 1989 propunându-mi s ă devin
vicepreşedinte al Frontului Salvării Naţionale, adică al
ţării. Şi când am refuzat, fără măcar să le înţeleg din
prima clipă motivele, doar din bun simţ, am devenit
duşmanul noii puteri, aşa cum fusesem al celei de
dinaintea ei. De fapt, a fi liber se dovedea mult mai
complicat decât a nu fi liber.

Decenii la rând, libertatea fusese pentru noi replica
pe care reuşeam, sau nu, să o dăm terorii şi, odată
teroarea dispărută, ne-am dat seama cu spaimă că de
fapt nu ştiam ce înseamnă să fii liber. Este mai uşor
să defineşti noţiunile prin contradicţie cu opusul lor
decât învestindu-le cu un con ţinut autonom. Românii
sunt astăzi un popor care, fără să fi avut răgazul să-şi
revină după o jumătate de secol de teroare comunistă,
descoperă spaima în faţa unui capitalism sălbatec
structurat de corupţie şi dominat de aceeaşi minoritate
socială reciclată politic, care se sprijină pe vechile
reţele şi relaţii de putere. Ceea ce creează sentimentul
neliniştitor că schimbarea nu e decât o stratagemă de
a inventa mai răul pentru a lăsa răul neschimbat. Iar
această remarcă este valabilă şi pentru celelalte
popoare din Est.

Vorbesc de „popoare din Est” pentru că mi se pare
evident că, în fapt, continuă să existe două Europe:
una occidentală, care timp de secole a ignorat cu
superbie ceea ce se petrecea la câteva sute de kilometri
dincolo de frontierele sale şi care încă se mai întreabă
cum se numesc ţările baltice şi dacă Budapesta este
capitala României sau a Ungariei; şi cealaltă, orientală,
care a visat mereu să îi semene celei dintâi, ideali-
zând-o tocmai pentru că îi era inaccesibilă.

Cele două părţi şi-au rămas la fel de necunoscute
una alteia, chiar dacă necunoaşterea ţine în primul caz
de subestimare şi în cel de-al doilea de supraestimare.
În timpul descoperirii reciproce, ocazionat ă de
integrarea europeană, decepţia este un risc major, mai
ales pentru cei ce înaintează de la  Est spre Vest. Mi
se pare, de altfel, esenţial ca acest proces de integrare
să unească nu numai strategiile economice şi
diplomatice, dar şi obsesiile. Şi să nu uităm că Europa
de Est aduce Occidentului suferin ţa pe care a trăit-o,
ca pe o zestre care se adaugă patrimoniului comun
european. În timp ce Occidentul a adus Europei de
Est drepturile omului.

În acest sens, unul dintre paradoxurile integrării
europene (care nu este decât o parte a mondializ ării)
este că în timp ce reunificarea continentului este mai
presus de toate o difuzare a libertăţii de la Vest spre
Est, spiritualizarea acestei libertăţi poate să înainteze

dinspre Est spre Vest. Printre cauzele şi explicaţiile
acestui fenomen, două sunt cele mai importante: pe
de o parte precaritatea sau chiar absen ţa libertăţii timp
de decenii au dat un plus de substan ţă şi de
responsabilitate redescoperirii ei, iar, pe de altă parte,
patrimoniul suferinţei a şters diferenţa dintre estetic şi
etic, dintre morală şi artă. Pentru că o jumătate de
secol a fi liber n-a fost în Est o consecinţă a legii, ci
un risc şi un talent, un talent care uneori se confunda
chiar cu talentul literar.

Aşa se explică faptul că în ultimii 20 de ani principala
mea operă nu a fost literatura pe care am continuat să
o scriu, ci primul Memorial al Victimelor
Comunismului din lume, un mare muzeu (de mai mult
de 50 de săli) realizat sub egida Consiliului Europei
într-o veche închisoare stalinistă din România.

Pentru că cea mai mare victorie a comunismului –
o victorie a cărei importanţă a fost descoperită
dramatic după 1989 – a fost crearea omului fără
memorie, a omului nou, cu creierul spălat, care nu
trebuia să-şi amintească nici cine a fost, nici ce a avut,
nici ce a făcut înainte de comunism. Memoria este o
formă de adevăr şi trebuia distrusă pentru a distruge
sau manipula adevărul. Deconstrucţia memoriei –
crimă în egală măsură contra naturii şi contra istoriei
– este opera primordială a comunismului.

Crearea Memorialului Sighet n-a fost pentru noi
un scop în sine. Ceea ce ne-am propus şi ceea ce am
căutat cu disperare a fost un mijloc de resuscitare a
memoriei colective. Căci spre deosebire de toate
dictaturile şi de toate terorile istoriei omenirii,
comunismul nu pretinde supuşilor săi doar să fie supuşi,
le pretinde şi să fie fericiţi că sunt supuşi. Umilinţă şi
aberaţie pe care numai memoria putea să o evite şi
care este exact opusul drepturilor omului. Evident, ne
putem întreba, privind civilizaţia noastră în curs de a
scăpa de sub orice control, de ce părinţii democraţiei
au uitat să adauge Cartei Drepturilor Omului şi o cartă
a datoriilor omului, dar, dincolo de toate riscurile şi
ironiile libertăţii fără frontiere care se numeşte
globalizarea, există necesitatea – tocmai pentru că nu
mai există limite geografice – de a descoperi rigori şi
un echilibru interior puterii noastre comune.

Această putere trebuie construită în şcolile noastre,
în bisericile noastre, prin operele noastre de artă şi
prin cărţile noastre. Noi, autorii acestor cărţi scrise în
limbile noastre atât de diferite şi atât de greu de tradus
exact, ne aflăm la izvorul viitoarei lumi unice, care
mai poate fi modelată de cuvintele noastre şi de
amintirea suferinţelor noastre. Pentru că, înainte de a
ne asuma viitorul unei singure lumi, noi trebuie s ă ne
asumăm obsesiile, amintirile, mentalităţile trecuturilor
noastre diferite: vaste câmpuri arate cu uneltele artei.
Nu este pentru prima oară când am curajul ridicol de
a susţine că lumea poate fi încă salvată prin poezie.
Dar Dostoievski nu a spus că lumea poate fi mântuită
prin frumuseţe? Şi nu e poezia o parte a frumuse ţii
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(continuare din pagina 20)

SUM
lumii? Şi verbul din care provine etimologic poezia nu
este verbul grecesc poiein care înseamnă a construi?
Chiar dacă poezia nu poate salva decât pe cei dispu şi
să se lase salvaţi, sunt convinsă că globalizarea va fi
culturală sau nu va fi deloc.

Nu e nicio îndoială că lumea de azi este în criză.
Dar a existat un singur moment în lunga sa istorie când
nu a fost? Acuitatea sentimentului de a fi în criză
vine azi din faptul că suntem cu toţii intraţi într-o
acceleraţie nesănătoasă care ne face să semănăm
acelui ţăran dintr-o povestire chinezească chinu-
indu-se să tragă plantele de frunze ca să crească mai
repede. Mai repede încotro? Şi de ce?

Dacă lucrurile evoluează de-a lungul liniilor trasate
prin acest început de secol, Europa va fi de aici în 50
de ani continentul cel mai globalizat de pe pământ: un
fel de Turn Babel unde toată lumea, dacă nu va vorbi
araba, va vorbi o englez ă care îl va face pe
Shakespeare să se învârtă în mormânt, şi unde nimeni
nu se va mai simţi acasă, unii pentru că nu-şi mai
recunosc propria casă, alţii pentru că, în pofida
obligativităţii corectitudinii politice (care va ţine loc şi
de religie, şi de inchiziţie), o să se găsească mereu
mijlocul de a-i face să înţeleagă că nu e casa lor. Trăim
în mod evident o nouă eră a migraţiei popoarelor, având
ca destinaţie continentul nostru. Istoria va continua
rotaţia sa de la Est la Vest şi Europa va fi încă o dată
creuzetul în care se va zămisli un nou ev. Să sperăm
că nu un nou ev mediu.

În această lume din ce în ce mai globalizată
scriitorul care sunt continuă să scrie, să fie din ce în
ce mai tradus (60 de cărţi traduse în 24 de limbi) şi să
utilizeze ca principală materie primă a paginilor sale
suferinţa celor 50 de ani de comunism şi dureroasa
confuzie a celor 25 de ani de tranzi ţie de la un regim
la altul, de la o Europă la alta.

Este greu de spus care este rolul scriitorului –
evident, din ce în ce mai periferic – în această evoluţie
pe care el o poate influenţa într-o infimă măsură. Să
înlocuiască pe înţelepţii de altă dată dispăruţi de atât
de mult timp? Chiar dacă ar fi în stare, cine ar mai
avea timpul şi disponibilitatea să îl asculte într-o lume
care a pregătit politically correct  ideologii
pret-à-porter pentru nu contează ce situaţie? O lume
în care excesul de libertăţi maschează faptul că e în
curs de dispariţie adevărata libertate, libertatea
interioară...

Ne rămâne să sperăm că iubirea, care este
combustibilul vieţii şi al artei, va fi mereu mai puternică
decât ura, care este combustibilul istoriei şi al morţii.
Şi ne mai rămâne, de asemenea şi mai ales, credinţa
profundă că toate dificultăţile, suferinţele şi dramele
vor fi materii prime pentru viitoarele noastre cărţi. Din
acest punct de vedere, avem resurse pentru întregi
biblioteci: biblioteci care vor influenţa viitorul prin
analizarea unui prezent pe care nu putem s ă-l
influenţăm.

semnificaţia, aparent doctă, latinist-clasică, a
întregului volum de poeme, SUM, semnat de poetul
Săndel Stamate: „Pe fundul întunecat al gropii/ Atâta
apă de parcă/ Un zeu neatent ar fi pierdut/ O
lacrimă”, iar concluzia atinge refuzul, surpriza,
inacceptabilul, oprobiul: „În zare/ Oraşul putrezeşte
încet şi sigur”, în afara oricăror certitudini.
Asumându-şi cauzalităţi dintr-o etică altruistă, poetul
se integrează într-un decor liric, în sumarul şi
certitudinea altui Haiku: „În apa timpului văzut-am/
Biata fiinţa mea/ Plutind” („Viziune”, pag. 47). Deşi
are, ca o rezervă de asumare motivată, şi alţi factori
perturbatori ai unui echilibru social: „Peste atâtea
dualităţi/ O singură triadă  domneşte -/ Ura.
Dragostea. Indiferen ţa” („Sărmana doctrină”,
pag. 48).

Ca să găsească, şi scuze şi un echilibru necesar
dintr-o tensiune lăuntrică ,  spre o Rugă
pravoslavnică, din care iese basma curată, conştient
de faptul că nu condiţia sa de poet-tribun ar fi de
ajuns: „Doamne,/ la tine vin/ cu pasul apei de şes”
(„Supunere”, pag. 49); ca să motiveze care ar putea
fi varianta optimistă, reală a situaţiilor pozitive, a
tuturor alternativelor benefice: „Totul e în sărut”
(„Sărutul”, pag. 52), de parcă echilibrul dintr-o lume
bezmetică n-ar putea veni decât dinspre iubire.

Pentru că poveştile de dragoste nu pot lipsi din
cărţile de lirică, nici domnul Săndel Stamate nu poate
rata o astfel de încercare poetică: „Ce mult te-am
aşteptat, iubire,/ Genunchii mi-s toci ţi de aşteptare/
Mi-e inima prinsă-ntr-un ghimpe” („Rană”, pag. 59);
şi, parcă, încearcă o motivaţie, în limitele decente
ale unei responsabilităţi civice: „Acum, la apus,/
Dragostea s-a apropiat/ Prietenos şi discret/ Ca o
boală incurabilă” („Uimire”, pag. 62), pe care poetul
modern şi-o asumă în spiritul unui EON gnostic,
emanat dintr-o inteligenţă Divină, pe simplitatea
prozodică a unui alt Haiku: „De boldul morţii,/ Fin,
biata fiinţa mea/ Străpunsă a fost” („Răsărit de
EON”, pag. 63).

O responsabilitate de referin ţă pentru un poet
implicat: „Când poetul scrie/ Dumnezeu porne şte
prin lume/ În picioarele goale” („Când poetul...”,
pag. 66), pe acorduri de org ă dintr-un Coral
preclasic de I.S. Bach şi... „De-atunci/ Poeţii se
tot nasc/ Niciun poet nu moare” („Brouillon”, pag.
67); ca un rezumat, ca o ciornă şi ca o „Umbră a
EU-lui” (Ibidem), pe un adagio sentimental, celest
şi feeric!

SUM, un volum de lirică existenţial-manifestă,
ca un testament sentimental pentru contemporani,
în care nu clauzele matrimoniale contează, ci doar
fericirea simplă, totală şi discretă: „Sunt fericit:/ Voi
rămâne discret” („Zăvor uitat netras”, pag. 69), şi
o imaginaţie fastuoasă, idilică şi solemnă.

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

http://www.pdffactory.com


Revista Dunãrea de Jos - nr.173

24

Un manuscris inedit al profesorului
Gheorghe N. Munteanu-Bârlad (II)
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Lucruri

Brandvahtă turcească era vasul pentru paza
graniţei la Galaţi. Avea două tunuri mici şi
supraveghea „despre oameni rău cugetători sau
împotrivire cu călcarea pravilelor Carantinei”.
În alte texte găsim cuvântul popular barabaftă
care ar fi germanicul brandnach, adică corabie
cu pânză. Ruşii, având multe germanisme, l-au
împrumutat gălăţenilor în epoca de influen ţă
politică rusească sub Mihai-Vodă Sturdza.

Sub influenţa rusească, gălăţenii făceau
prigavod (petiţie) la ocârmuire pentru dreptate,
ori adresată de un cinovnic (funcţionar mic) către
un dvorian (boier mai mare de la Curte) pentru
a cere un dugavor (act de vânzare) cu desetina
(60 prăjini de pământ).

Şădârvanul era avuzul pentru adăpat vite.
Gerid, suliţă scurtă de aruncat de călare la

joc.
Icioglan însemna paj, copil de casă, însoţind

paşalele în trecere prin Galaţi.
Bolozan era luntre lungăreaţă.

Petreceri

Igoiglani, jucând geridal în faţa boierilor la
câmp deschis; sute de tineri se luau la întrecere
în alergare. La Galaţi petreceau turcii când
veneau de pe corăbii; petrecerea lor foarte
importantă era „curban-bacram, când se tăiau
berbecii pe socoteala visteriei statului”.

Tuiungii, stegari şi trâmbacii „ies de la
dumnealui Hatmanul”.

„S-au luat bani din Ţarigrag pentru
trebuinţa umurului1 Domniei, iar banii s-au
plătit de Pârcălabul de Galaţi fraţilor lui”.

Sărbători zgomotoase erau „duman-manele”,
pentru care voievodul Grigore Al. Ghica cheltui
câteva mii de lei (sumă enormă pe atunci), iar
prinţul Alexandru Ipsilanti, prin pitacul domnesc

din 16 ianuarie 1776, porunci ca la Bucure şti să fie
serbate de popor şapte zile evenimentul naşterii „unui
nou Sultan” şi în care timp „să nu fie supărat
poporul de zapcii”.

În cafenelele din schela portului „ negustorii
cereau cafele sadea, fără zahăr, cafea şecherlie,
adică dulce, ori gingirlie, adică potrivită”.

Monede vechi pe piaţa Galaţilor

Moldova, sub directa influen ţă turcească din sec.
al XVIII-lea, dar şi mai târziu, nu avea un sistem
naţional monetar. Pe piaţa Moldovei se primeau toate
monedele ţărilor cu care se făcea negoţ; aşa încât
Galaţii erau piaţa de întâlnire a tuturor neamurilor
străine cu care era în legătură de negoţ Împărăţia
Sultanilor. Varietatea speciilor monetare şi specula
săvârşită la schimbul de monede pricinuiau înşelăciuni
de la zarafii numeroşii pe piaţa târgului.

Majoritatea erau evrei, puţini italieni, care vânturau
dintr-o palmă în alta fişicurte de aurul plăcut sunător
al galbenilor, argintul rublelor şi absorbind în lacome
priviri pe trecătorii bănuiţi că plănuiesc cumpărarea
de monede pentru marfa din corăbii.

Iată monedele care circulau în pia ţa Galaţilor din
vechime:

Leul, monedă cu chipul leului pe ea, bătută în
Boemia.

Monede italiene, având curs în Imperiul Bizantin,
au trecut la Galaţi.

Perperii bizantini, dinarii ungureşti, numiţi şi bani
trecuţi din Muntenia.

Grossul german, fabricat în Ungaria.
Patronicul de argint, (15 parale, 20 patronici era

un galben), din Polonia.
Grivna rusească, de la polonezi.
Florinii ungureşti, de la Florenţa.
Ducaţii veneţieni, numiţi la ei „ florini

hungaricales”, de unde prescurtat la noi erau ughi,
răspândiţi prin oraşele săseşti din Ardeal şi la noi ughii
de aur, numiţi ughii roşii; cei de argint erau ughi

Profesorul Gh. N. Munteanu-Bârlad aducea în aten ţia publicului cititor influenţele lingvistice turceşti
sau ruseşti din limba română. Sunt interesante explicaţiile unor cuvinte privind circulaţia monetară din
Galaţi în secolele XVIII-XIX, pentru a în ţelege cursul de schimb greoi care, de multe ori, aducea pagub ă
celui care cumpăra produse de pe piaţa gălăţeană. Sunt interesante şi turcismele folosite în poeziile
populare, poezii cântate la diverse petreceri.

Iată ultima parte a manuscrisului trimis la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puscariu”,
filiala Cluj a Academiei Române.
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(sfârşit)

albi. Subdiviziuni erau obolul şi ortul. Prin veacul al
XVI-lea, străbat talerii şi leii. Cu stăpânirea
turcească au venit asprul bizantin şi galbenul
turcesc.

După pacea de la Adrianopol, din anul 1829, în
piaţa Galaţilor erau în circulaţie următoarele monede:

Galbenul austriac, lira engleză, lira turcească, lira
franceză (ludovicul restauraţiei), poli ruseşti, poli
imperiali, monede olandeze, mahmudele (ale
sultanului Mahmud), rubla cu zimţi, rubla fără zimţi,
stamboli, colonaţi de Spania, icosari (imirlici), de aur
şi argint, vechi şi noi, carboave ruseşti, svanţiopi
nemţeşti, altalâcuri turceşti, beşlicuri turceşti, firfiricuri
turceşti şi firfiricuri nemţeşti.

Expresiuni în poeziile poporane despre Galaţi

„Pleacă Costea la Galaţi
Cu măgarii-n săcsănaţi” (G.D. Teodorescu,

Poezii populare, baladă).

Vâlsan, haiducul trădat de un grec din Gala ţi, la
gura Siretului, pentru:

„Zece pungi de irmilii
Opt de rubiele mici
Şi vreo trei de venetici” (galbeni veneţieni)

La glumele făcute de Paşii turci, din caicele ce
pluteau pe Dunăre, fetele răspundeau de pe mal:

„Mulţămin agalelor
Şi baş-caimacanilor
Vouă gălăţenilor
Vouă drâstorenilor” (G.D. Teodorescu,

Stanislav voinicu).

În balada Badiului, soţia lui, Bădiuleasa, ieşi cu
poala plină:

„Tot cu galbeni venetici
De câte-o sută cinci
Cu mahmudele turceşti
Cu rubiele arăpeşti
Cu dinari moldoveneşti
Şi cu grivne munteneşti”

Soţia lui Badiu era frumos gătită:
„Cu o iie dintr-o mie
Ş-o roche de coroftie
Cotul cinci galbeni luat
Cu papuci de Ţarigrad”

Crâşmarul Badiul a fost legat de turci cu frânghie
de mătasă:

„De zălavul coşului
La văpaia focului”.

Într-o poezie poporană din anul 1769, pe vremea lui
Constantin Mavrocordat, intitulată Despre patima
Galaţilor, leat 1769, noembrie 29 , în urma unui război
dintre ruşi şi turci, la Schela Galaţilor:

„Vedeai ghimigii jucând
De prin corăbii sărind
Câte cinci-şase-npreună
Şi heia-mola cântând”

Turcii ocupând târgul, prădă averile:
„Şi-n decula  (închisoarea din pia ţă) le-au

băgat”,
Aşa că:
„Schela mare şi vestită
Astăzi este pârjolită!”
Pentru că:
„Corăbii cu trei catarge
La Galaţi n-au la ce trage
Galioane şi volice
La Galaţi n-au a se duce
Borojane şi dulalmale
Li s-a-nchis această cale
Iar şeici şi ciamurii din Beci
Parcă n-au mai fost de veci!”

De dor, gălăţeanul cânta:
„Frunzuliţă conopidă
Irindeaua nu se uită
Că-i pe Dunăre venită
Irindeaua din Islaz
Adusă de-un popă ras
Cu giulufii retezaţi
Peste umeri aruncaţi” (Rev. Creangă, IV, pag.217)

„Irindeaua din Galaţi
Adusă de-un doroban ţ
Şi de-o sută de soldaţi” (Rev. Creangă, III, pag.14)

Şi:
„Frunză verde iasomie
Irindeaua aşa se sue
Ca să bată locu bine”

Apoi:
„Jianca de la Galaţi
S-adresă de doi soldaţi
Doi soldaţi fără mustaţă
Vin cu Jianca pe braţă...
Na, na, na, Jianco, na,
Na la neica ghiocei
Ghiocei tot frumuşei” (Neamul Românesc pentru

popor, 1928, nr. 17)

Note:
1 important, însemnat;
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Portretul scriitorului realizat de
pictorul Teodor Vişan

*

L-am cunoscut pe domnul Mihalache Brudiu
cu peste 45 de ani în urmă, în toamna anul 1970,
într-unul din birourile-bibliotecă ale Muzeului
Judeţean de Istorie din Galaţi. Ca tânăr profesor
de istorie repartizat la Galaţi, la Liceul de Muzică
şi Arte Plastice, eram
interesat să cunosc
instituţiile de cultură din
oraş: Muzeul de Istorie,
Biblioteca V.A. Urechia,
locuri şi monumente istorice,
clădiri de patrimoniu etc. În
acel birou-bibliotecă de la
Muzeul de Istorie i-am
întâlnit, în prima mea
descindere, pe arheologii
Mihalache Brudiu şi Ion T.
Dragomir, directorul
instituţiei, pe medievistul
Dan Râpă Buicliu şi pe
modernistul Paul Păltănea.
M-am dus pentru o vizită de
informare de 10-15 minute,
dar am rămas peste două
ore. Am fost cucerit de
amabilitatea interlocutorilor, care se întreceau în
a-mi povesti despre preocupările dumnealor,
despre mărturiile istorice ale Galaţiului, despre
cărţile adăpostite în vitrinele învechite de vreme.
Probabil că le-am prezentat şi eu interes de vreme
ce la sfârşitul discuţiei mi-au propus să lucrez la
Muzeu. Propunerea nu s-a materializat, drumul
pe care l-am urmat a fost clasa, activităţile
educative, de formare continu ă a cadrelor
didactice, dar am rămas un prieten fidel al
Muzeului, un apropiat al acelor oameni.

Zilele trecute, 22 şi 23 aprilie 2016, în
deschiderea Conferin ţei Naţionale Istorie,
Spiritualitate, Cultură. Dialog şi
Interculturalitate, ediţia a III-a, organizată de
Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie a

Universităţii Dunărea de Jos, a avut loc un moment
emoţionant, festivitatea de acordare a Titlului de
Professor Emeritus Domnului Profesor Universitar
Doctor Mihalache Brudiu. Au rostit laudatio de
evocare a personalităţii arheologului gălăţean, de

eviden ţiere a contribu ţiei
sărbătoritului la dezvoltarea
arheologiei gălăţene şi româneşti
colegi şi foşti studenţi: prof. univ.
dr. Lucian Georgescu,
preşedintele Senatului
Universităţii, prof. univ. dr. Ivan
Ivlampie, prof. univ. dr. Constantin
Ardeleanu, lector dr. Decebal
Nedu şi lector dr. Ovidiu Cotoi.
Discursul de acceptare a Titlului
conferit, susţinut de profesorul
octogenar Mihalache Brudiu, a
fost o adevărată lecţie de istorie,
de cultură, de spiritualitate, de
erudiţie, un discurs pilduitor pentru
numeroasa asistenţă.

Omagierea octogenarului
arheolog gălăţean a fost întregită
de realizarea volumului In

honorem Mihalache Brudiu, îngrijit de un onorabil
Colegiu de redacţie al revistei Danubius: Cristian-
Dragoş Căldăraru, redactor responsabil, George
Enache, redactor-şef, Ovidiu Nedu, secretar ştiinţific,
Virgil Nistru-Ţigănuş, consilier editorial, Elena-Ingrid
Bahamat, Decebal Nedu şi Marius Velică, redactori,
apărut la Editura Muzeului de Istorie, Galaţi.

Volumul se deschide cu două articole remember,
emoţionante, de suflet, primul semnat de arheologul
romaşcan Vasile Ursachi, coleg de facultate cu cel
înscris fără examen de admitere, ca elev cu diplomă
de merit, şi apoi de serviciu la Muzeul de Istorie din
Roman cu Mihalache Brudiu, iar al doilea, semnificativ
intitulat Jertfa cărturarului – în vremuri de silex,
semnat de prof. univ. dr. Virgil Nistru-Ţigănuş. „Era
un excepţional observator al situaţiilor din şantierele
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arheologice, bun stratigraf şi, mai ales, un strălucit
desenator”, îşi aminteşte Vasile Ursache despre
prestaţiile studentului Mihalache Brudiu în timpul
practicii pe şantier, calităţi confirmate din plin în
activitatea de arheolog la muzeele de istorie din Roman
şi Galaţi, ca profesor al Facultăţii de Istorie, Filozofie
şi Teologie din oraşul nostru. Mihalache Brudiu,
continuă colegul şi prietenul său Ursachi, era considerat
„ca unul dintre cei mai harnici arheologi ai României,
fiind unicul care a cartat un număr de peste 430 de
tumuli, dintre care o bună parte au fost descoperiţi şi
cercetaţi de el, cu fonduri extraordinar de mici, dar şi
cu ajutorul unor oameni deosebi ţi care l-au înţeles şi
sprijinit, reuşind ca nimeni altul să-şi facă prieteni printre
inginerii agronomi, tractorişti şi buldozerişti cu ajutorul
cărora a salvat istoria de sub tumuli”.

De asemenea, de o bogată încărcătură emoţională
sunt aprecierile făcute la persoana octogenarului
arheolog Brudiu de către prof. univ. dr. Virgil Nistru-
Ţigănuş: „Domnul Profesor Universitar Doctor
Mihalache Brudiu a trăit – la vedere – o viaţă de jertfă
spre a apăra, cu onestitatea proprie omului liber în spirit,
unicul adevăr – deopotrivă al istoriei neamului, al
credinţei nerisipite, al iubirii martirice şi al nădejdii”.

Opera autorului, pe care ne-o reaminteşte volumul,
constă în peste 100 de lucrări monografice, articole şi
studii ştiinţifice publicate de Mihalache Brudiu de-a
lungul timpului la prestigioase edituri, în recunoscute
reviste academice, de specialitate, în publica ţii de
prestigiu din Galaţi şi din ţară, în culegeri ale unor
reuniuni internaţionale.

În semn de omagiu pentru prodigioasa activitate
ştiinţifică a reputatului arheolog gălăţean, mai mulţi
istorici, cercetători, arheologi din institu ţii de
învăţământ preuniversitar şi superior, din muzee şi
centre de cercetare, publică în acest volum studii
fundamentale privind istoria străveche şi veche a
României, în special din regiunea Moldovei, riguros
documentate, cu un cuprinzător aparat critic, cu un
bogat inventar arheologic în foto. Remarcabile prin
valoarea ştiinţifică sunt studiile: Megafauna fosilă
din colecţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”,
Galaţi (Radu-Mihail Ilie, Universitatea Bucureşti);
Industria materiilor dure animale descoperite în
aşezarea de la Negrileşti-Curtea şcolii, Judeţul
Galaţi (Corneliu Beldiman, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Costel Ilie, Muzeul de
Istorie „Paul Păltănea”, Galaţi şi Diana-Maria Sztancs,

Şcoala Centrală, Bucureşti); Unelte de piatră şlefuită
din aşezările cucuteniene aflate în Depresiunea
Oneşti (Ioan Vasiliu, Muzeul Municipal de Istorie,
Oneşti); Descoperiri arheologice recente în Satul
Negrileşti, Judeţul Galaţi (Costel Ilie, Paul Ciobotaru
şi Mircea Nicu, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”,
Tecuci); Noi complexe funerare din Epoca
Bronzului descoperite în nordul  Dobrogei. Tumulul
IV de la Mihai Bravu (Ioan Vasiliu şi Dorel Paraschiv,
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea); Posibile
implicaţii spirituale ale producerii de textile în
Epoca Bronzului  (Dănuţ Prisecaru, Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău); Cercetări
arheologice recente în Situl Râpa Glodului,
Comuna Cavadineşti, Judeţul Galaţi (Costel Ilie);
O locuinţă a culturii Babadag de la Platone şti-
Valea Babii, Judeţul Ialomiţa (Elena Renţa şi Simona
Munteanu, Muzeul Judeţean Ialomiţa); Săpăturile
arheologice de la Et-Teel, Betsaida  (Nicolae Roddy,
Creghton University, Omaha, Nebrasca); Dinamica
schimburilor comerciale  ale autohtonilor din
aşezările de pe Valea Siretului cu lumea elenistică
şi romană, sec. IV a. Chr. – I. p.Chr. (Paul Ciobotaru);
Iulia Maior şi transmiterea puterii imperiale
(Andreea-Raluca Barboş, cercetător privat, şi Decebal
Nedu, Universitatea „Dunărea de Jos”); O
perspectivă teoretică asupra cercetării relaţiilor de
schimb dintre comunităţile preistorice (Ovidiu Cotoi,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi); Drumul
Siretului ilustrat în descoperiri monetare de pe
teritoriul Judeţului Galaţi (Sorin Langu, Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri”, Gala ţi); Cercetări
arheologice de teren pe Valea Gerului, Jude ţul
Galaţi (Costin Croitoru şi Stănică Pandrea, Muzeul
Brăilei „Carol I”, Brăila) şi Artă şi arheologie în Zona
Galaţi. Epoca premodernă şi modernă (Dan
Basarab Nanu, Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi).

Volumul XXXIII al prestigioasei Reviste
Danubius, Revista Muzeului de Istorie Gala ţi,
constituie un adevărat omagiu adus ilustrului arheolog
gălăţean Mihalache Brudiu, exemplu de devotament
profesional şi moral pentru toţi cei care i-au fost
aproape, pentru toţi discipolii săi.

*In honorem Mihalache Brudiu. Octogenarii ,
în DANUBIUS XXXIII, Revista Muzeului de Istorie
Galaţi, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, Galaţi, 2015,
392 pagini.

RECENZIE
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Note de lectură cu privire la unele expresii

româneşti referitoare la bani

*
(III)

E. Unităţi monetare utilizate în expresii
care redau valoarea, starea social ă sau
puterea de cumpărare (financiară), ideea de
acumulare monetară:

1. a fi (rămâne) cu banii pe geantă = a fi
(rămâne) pe geantă cu banii = a rămâne fără
bani. Expresia s-a grefat pe enun ţul tehnic a
rămâne pe geantă utilizat de automobilişti atunci
când se sparge camera unei ro ţi, care la rândul
lui s-a generalizat ajungând să denumească o
situaţie dificilă - a se afla într-o încurcătură.
Reţinem în acelaşi context corecţia geantă -
jeantă întrucât este vorba despre un împrumut
francez - jante - pătruns în limba română odată
cu răspândirea automobilului pentru a numi partea
metalică a unei roţi, cea care susţine pneul1.

2. tufă de parale = tufă-n pungă (în
buzunar) = persoană fără bani – lefter. În
expresia enunţată interesantă este utilizarea
cuvântului tufă cu sensul de nimic, fără valoare.
Pentru a explica această situaţie – absenţa totală
a banilor în cazul nostru, sărăcia – trebuie avută
în vedere o exagerare, prin raportarea tufelor/
tufişurilor la desişul/ plinătatea pădurii din optica
gospodarului interesat de lemne pentru foc ori
construcţii, de unde şi expresia a fi lemn de tufă
cu sensul de a nu fi bun de nimic, ori din cea a
protecţiei dorite de fugar/ haiduc. Aşadar tufă
eventual (în pungă) accentuează prin paralelism
ideea de sărăcie, ca în sintagma tufă în cap =
sărac cu duhul. A se vedea şi contrastul „Câte
frunze în frunzar/ Atâţi bani în buzunar„2.

3. a bate banii la pingele = a fi risipitor = a
cheltui banii pentru distrac ţii. Expresia este
grefată pe o realitate din mediul rural. Pingeaua,
într-o primă accepţie a termenului, reprezintă o
bucată de piele aplicată pe talpa deteriorată a
încălţămintei, care să poată fi astfel utilizată în
continuare. Petrecerea excesivă la horă (la joc)
a celor săraci este privită ca o extravaganţă, prin
prisma nemenajării încălţămintei, o expunere deci
la pericolul de a cheltui bani, care altminteri
puteau fi economisiţi. Foarte probabil, în acelaşi
context apare un nou sens al cuvântului pingea
– acela de dans popular pe ritm de hor ă. În ceea
ce priveşte variantele expresiei aflate în discu ţie
amintim a bate (banii) la tălpi; a bate (banii)
la papuc. În ambele cazuri „sunt de presupus

adevărate dezlănţuiri pasionale, cu efecte distructive
asupra încălţămintei”3.

4. a fi putred de bogat = a avea bunuri
considerabile, a avea bani mul ţi. Asocierea bogăţiei
cu ideea de putrefacţie, descompunere s-a format în
perioada în care averea se constituia din bunuri
organice – alimente, textile etc. – pasibile de a se
deteriora în urma unei depozitări îndelungate. Expresia
combate prin urmare posedarea sfidătoare a unor
cantităţi însemnate de astfel de bunuri şi lipsa
bunăvoinţei de a le distribui, fie doar şi ca alternativă
celor care le lipseau. În accep ţiunea contemporanilor,
expresia putred de bogat este asociată cu ideea de
corupţie, de acumulare a averii prin intermediul unor
mijloace ilicite.

F. Unităţi monetare utilizate în expresii cu
nuanţă juridică:

1. a da bani de ciubote = a plăti ciubotele = a
plăti cheltuielile de drum ale unui trimis al domnitorului
spre a executa o hotărâre judecătorească. Expresia
apare în numeroase izvoare medievale cu referire la
despăgubirea plătită, în bani, de către inculpat slujitorilor
domneşti care erau însărcinaţi cu executarea unui
mandat. Această plată reprezintă iniţial, literalmanete,
uzura încălţămintei. Contemporanii ar putea denumi
această operaţiune indemnizaţie, „spor de alergătură”
ori decont. În acelaşi context mai apare şi construcţia
a plăti ciubote roşii în care ciubotele roşii au fost
explicate ca expresie a sumei mari ce era de pl ătit,
acesta fiind şi punctul de plecare pentru sintagma
populară a fi cu ciubote roşii, adică rar şi prin urmare
scump4. Totuşi, probabil că în accepţiunea iniţială
ciubotele de culoare roşie purtate de slujitorii domneşti
trimişi în vederea executării unui mandat judecătoresc
reprezentau un atribut al puterii cu care ace ştia erau
însărcinaţi, ştiut fiind faptul că veşmintele de culoare
roşie constituiau apanajul domnului şi al înalţilor
dregători. Expresia s-a restrâns ulterior în verbul a
cioboti adică a plăti amenda numită ciobote.

2. ortul mortului = ban pentru plata „vămilor” pe
lumea „cealaltă”. Plasarea aceste expresii în categoria
celor cu nuanţă juridică ar putea fi considerată, la prima
vedere, nepotrivită. Am procedat totuşi la această
clasificare întrucât am considerat că pentru oricare
dintre cele două accepţiuni ale sintagmei relaţia cu
dreptul cutumiar este evidentă, chiar dacă figurat
transpusă în planul sensibil al mentalităţilor şi practicilor
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funerare. Dincolo de banii oferiţi preotului pentru
slujba religioasă (context în care „a da ortul popii”
este sinonim cu decesul), există şi un bănuţ/ ort care
se pune pe ochiul, pieptul, în palma sau gura celui
decedat5. Destinaţia ortului este fie să împiedice
revenirea printre cei vii a decedatului spre a-şi reclama
bunurile acumulate… deci un fel de răscumpărare prin
care se dădea o oarecare legitimitate moştenirii aşa
încât fostul proprietar să nu fie susceptibil de a se
întoarce spre a o revendica, fie să plătească „obolul”6

binecunoscutul serviciu al lui Charon 7. În numeroase
necropole din evul mediu piesa numismatică, perforată,
este legată de mâna sau degetul defunctului 8, spre a
nu se pierde, întrucât era necesară trecerii...

În ceea ce priveşte termenul ort, acesta provine
din prescurtarea orsthaler, ce desemna sfertul de
thaler (în germana veche ort înseamnă o pătrime)9.

3. banii nu au miros = expresie justificativă în
contextul unei acuze relative la provenien ţa lor, în
general ilicită, sau datorată unor practici mai puţin...
„ortodoxe” ori... nonconfomiste. Este una dintre cele
mai vechi aforisme, vehiculate încă din antichitate.
După mărturia lui Suetonius (De Vita Caesarum,
Divus Vespasianus, 23), împăratul Vespasian, găsind
visteria Romei goală, după domnia lui Nero şi a
urmaşilor acestora, nu s-a dat în lături de la nici un
mijloc pentru a strânge bani. Printre taxele pe care
le-a pus, a fost şi una asupra closetelor publice
(vectigal urinae). Fiul său, Titus (viitorul împărat),
i-a spus că poporul râde şi bârfeşte fiindcă se scot
bani dintr-o asemenea sursă. Vespasian i-a pus o
moneda sub nas interlocutorului, întrebându-l dac ă se
simte cumva ofensat de mirosul ei („sciscitans num
odore offenderetur”), la răspunsul negativ, repli-
cându-i: „banul nu are miros” („Pecunia non olet”)!
În orice caz, memoria populară a imortalizat atât
expresia (ba chiar se pare că a făcut o oarecare carieră
şi în literatură; poetul latin Iuvenal, într-o satiră, scria:
„Câştigul are miros plăcut, indiferent de unde vine”
(„Lucri bonus est odor ex re qualibet”), mai târziu,
dramaturgul englez Bernard Shaw redactând o pies ă
intitulată „Banul nu are miros” etc.) cât şi în practică
– în Franţa sinonim pentru toaletă publică este
„vespasiennes”, în Italia „vespasiani”, iar în România
„vespasiene”.

4. sutele mărită slutele/ miile mărită mămâile.
Expresie întâlnită în cadrul ceremonialului nup ţial
românesc (dolobina), altfel spus, căsătoria cu plată/
zestre. Se practica în cazul fetelor „stătute”. Astfel,
părintele îşi plimba fiica cu faţa acoperită, împreună
cu zestrea, pe la casele flăcăilor, pentru a le propune
„căsătoria cu plată”. Unde erau acceptaţi intrau în
casă pentru a pertracta condiţiile şi costul fetei (formă

de plată directă şi nu simbolică!). Numai după ce ajung
la un consens şi este verificată şi zestrea, flăcăul are
dreptul să descopere faţa fetei10.

5. leii de război (bancnote de ocupa ţie). Pe
durata primei conflagraţii mondiale, vreme de aproape
doi ani, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea s-au aflat sub
controlul trupelor Puterilor Centrale. Pentru
exploatarea economică, în vederea întreţinerii trupelor
de ocupaţie, s-au efectuat emisiuni cu caracter special
– bani de hârtie tipăriţi la Berlin – puşi în circulaţie la
19 ianuarie 1917. Locuitorii din teritoriul ocupat erau
obligaţi să primească în plată biletele emise de Banca
Generală Română la deplina lor valoare nominală,
stipulându-se sancţiuni pentru cei care refuzau să
accepte aceste bancnote de ocupa ţie11.

Note:
* Lectura noastră porneşte de la expresiile cuprinse în

dicţionarul lui S. Dumistrăcel, Până-n pînzele albe. Expresii
româneşti. Biografii - Motivaţii, Iaşi, 2001 (în continuare
se va cita Expresii româneşti...). Fireşte, celelalte trimiteri
bibliografice ne aparţin, şi sunt făcute în special pentru
enunţurile ce nu au fost incluse în lucrarea amintită.

1 Expresii româneşti..., p. 162.
2 Pluguşor, jud. Vlaşca, în Colinde populare culese şi

armonizate (culese de Gh. Cucu), Bucureşti, 1933, p. 24.
3 Expresii româneşti..., p. 327.
4 I. Zanne, Proverbele românilor, vol. III, Bucureşti,

1900, p. 109.
5 D. Protase, A existat la geto-daci concepţia greco-

romană despre „obolul lui Charon” , în Studii şi Cercetări
de Istorie Veche, 22, nr. 3, 1971, pp. 495-500.

6 A se deosebi de oboli ungureşti, vezi de pildă B. Mitrea,
Oboli ungureşti din prima jumătate a secolului al XII-lea
descoperiţi în Muntenia , în Studii şi Cercetări de
Numismatică, IV, 1968, pp. 409-412.

7 Charon, personaj subpămîntean, fiul lui Erebus şi al lui
Nix. Era înfăţişat ca un bătrân zdrenţăros, care trecea cu
luntrea sa sufletele morţilor de cealaltă parte a Acheronului.
Primea drept plată un obol, care se punea, în acest scop, în
gura celui mort, cf. A. Balaci, Dicţionar mitologic greco-
roman, Bucureşti, 1966, p. 98.

8 D. V. Rosetti, Moneda şi podoaba în ritul funerar din
Ţara Românească în veacurile XIII-XIV, în Studii şi
Comunicări, 2, 1971, pp. 187-192; M. Comşa, Monedele
descoperite în cimitirul de la Radovanu, jud. Călăraşi şi
semnificaţia lor simbolică, în Cercetări Numismatice, V,
1983,  pp. 153-162.

9 D. Ungureanu, op. cit., p. 459.
10 A. Hâncu, Căsătoria cu plată la geto-daci şi ecourile

ei în ceremonialul nupţial românesc „dolobina” , în TD,
XVII, nr. 1-2, 1996, pp. 243-247.

11 L. Popescu, E. Schäffer, Semn monetar inedit, datat
1918, emis de Administra ţia Militară în România –
„Militärverwaltung in Rumänien” , în Cercetări
Numismatice, XV, 2009, pp. 293-296.

(sfârşit)
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Valentin Alexandru: Ce au însemnat pentru tine
întâlnirile pe care le-ai avut până acum, mă refer la
oamenii pe care, de-a lungul timpului, i-ai întâlnit şi
care ţi-au marcat existenţa întru devenire?

Mariana Pachis: Fiecare întâlnire a reprezentat
un punct câştigat. Poate nu din prima repriză, asta că
tot e campionatul de fotbal (râde), dar scorul final a
fost unul favorabil mie. Pentru mine, orice pas înapoi
a reprezentat cinci paşi înainte, sintagmă pusă în
ecuaţia mea uşor invers. Tot ceea ce am acumulat în
timp au fost forme de exprimare, idei, fiecare lucru
mărunt reprezintă o formă de exprimare până la urmă.
Lucrurile mici culese din ani de trudă şi experimente
îţi dau o formă de regie proprie, o amprentă prin care
rămâi definit în timp.

Îmi aduc aminte când, fiind studenta dlui profesor
Ioan Cărmăzan, ne spunea: „atunci când face ţi o

filmare, când luaţi un interviu cuiva, nu luaţi interviul
pur şi simplu, să vorbească acel om precum televizorul,
ci doar atunci când persoana respectivă face ceva,
spre exemplu când prăjeşte un ou…!” Lucrul acesta
mi-a rămas în cap, acest lucru dă realitatea momentului.
Lucrurile esenţiale sunt ascunse întotdeauna în lucruri
mici, simplitatea limbajului ascunde în fapt o energie
şi o profunzime de nebănuit la prima vedere...

V. A.:  De unde a pornit „nebunia” ta de a desena
în nisip, în cafea, până şi în făină…?! Acest lucru ţi-a
adus „un loc planetar”… e şti printre cei cinci
desenatori din lume, numele tău fiind în cartea
recordurilor.

M. P.: Nebunia, aşa cum îi spui tu, a pornit dintr-o
nevoie. Nevoile te fac întotdeauna mai creativ… Eram
producător general a două posturi de televiziune,
Eurochanel si Eurokids, iar materialele de pe teren nu
ajungeau când trebuia. Şi trebuia cumva să ţin licenţa
acelor posturi… Uite aşa m-am apucat să desenez!
La Gala Celebrităţilor de anul acesta am fost întrebată
acelaşi lucru… Lucrurile se fac atunci când simţi, când
este momentul…

Este foarte important să fii şi să rămâi în sufletul şi
mintea oamenilor. Pentru un artist, asta înseamnă până
la urmă menirea lui pe această lume.

Spre exemplu, anul trecut, la Expozi ţia Mondială
de la Milano, la standul României, unde am fost
prezentă, am făcut mii de portrete. Era coadă…
Oamenii zâmbeau atunci când ajungeau în fa ţa mea
deşi stătuseră la coadă, unii poate chiar mai bine de
trei ore. Când i-am văzut în faţa mea, le-am spus foarte
sincer: eu am primit foarte multe premii, trofee, dar
niciunul nu m-a bucurat atât de mult ca zâmbetul vostru,
sunt bucuroasă pentru că am să ajung la voi în casă,
pentru că voi rămâne la voi în casă şi voi fi o amintire
a acestei zile prin portretul pe care vi-l fac. În acel
moment au început să aplaude, a fost un moment
emoţionant… Au simţit că o parte din sufletul meu, o
bucăţică, era la ei, le aparţineam cumva… Şi uite aşa

Interviu realizat de Vall Alexandru

„Esenţele sunt ascunse întotdeauna în detalii mici, criptate... Simplitatea limbajului, verbal sau
grafic, ascunde în fapt un mister al genezei, un simbolism infantil generator de mirabila sămânţă...”
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Portret al Mariei
Calleya  realizat de
Corneliu Baba

am ajuns prin desen acolo unde până acum fizic nu
am ajuns: Ecuador, Japonia, China…

V. A.: Cunoscându-te de mai bine de 20 de ani, ştiu
că ai un cult al prieteniei, ştiu că dăruieşti cu mult
entuziasm. Ce înseamnă prietenia pentru tine? Şi de
ce, uneori, pentru unii oameni prietenia este urmat ă
de… trădare?

M. P.: Prietenia este, în aceste zile pe care le trăim
noi acum, azi, o parte foarte sensibilă. Pentru unii
oameni, nu aş vrea să îi nominalizez, se ştiu bine ei…
pentru aceştia, prietenia este similară cu realizarea unui
interes, de unde să câştige ceva, să fure ceva, uneori
la propriu, să parvină cumva… Şi brusc, atunci când
au nevoie de ceva, direct propor ţional în timp au şi
revelaţia faptului că suntem prieteni, sau prietene mai
cu seamă, şi mă caută… Prietenia este  o stare, un
sentiment, o vibraţie. Condiţia este de
a fi pe aceeaşi frecvenţă… Adevăraţii
prieteni sunt oamenii lângă care şi cu
care poţi râde, lângă care te simţi bine,
ai poftă de viaţă, dar pot fi tot la fel
de bine şi oamenii în faţa cărora poţi
plânge la un moment dat… Cred că
într-o relaţie de prietenie contează
devotamentul... Devotamentul pentru
o idee, devotamentul pentru echipă...
Cuvântul PRIETENIE pentru mine
este un cuvânt mare, magic…
Prietenia pentru mine este acea formă
de a-i face pe ceilalţi să fie fericiţi.

Să-ţi dau un exemplu, în
televiziune, veneau oameni la mine şi
mă rugau, spunându-mi: „uite, ştii, te
rog, ajută-ne, ştim că tu ne înţelegi,
nu avem bani acum, dar când iese

proiectul, o să venim şi o să te
căutăm şi o să îţi dăm atât cât
meriţi... etc.”. Tu i-ai văzut?! Eu
nu! Asta a însemnat pentru mine,
la acel moment, prietenia,
devotamentul despre care î ţi
spuneam. Evident că exemplele de
genul pot continua. Eu am aşteptat.
Eu sunt ardeleancă, când promit,
mă ţin de cuvânt, altfel nu ştiu…
A trăda înseamnă ceva josnic, ceva
care te decade automat din
categoria de om. Ştii, eu, până nu
mă conving singură de calitatea
unui om, îi ofer acestuia tot sprijinul
şi îi arăt preţuirea mea cu tot
sufletul. De multe ori lacrimile
unor persoane m-au făcut să intru

în poveşti pe care le-am regretat ulterior cu toată fiinţa
mea. Unii oameni confundă verbul „a dărui” cu „a
prosti”. De ce? Simplu, pentru că atât pot ei, aşa sunt
construiţi ei în esenţa lor…

V. A.: Ce însemnă să te ţii de cuvânt, să ai cuvânt,
cum se spune?

M. P.: Atunci când spui ceva, este musai să te ţii
de ceea ce spui! Pentru ardeleni nu există cale de
întoarcere. Ardelenii au o consecven ţă care îi duce de
foarte multe ori în punctul în care şi-au propus, în plus,
îşi respectă cuvântul mai mult decât propria lor via ţă…
Este foarte frumos ce se întâmplă acolo, în acea parte
a ţării. Spun cu foarte mult drag lucrul acesta…

V. A.: Îmi spuneai că întâlnirea cu Dl prof. Ioan
Cărmăzan ţi-a rămas în suflet, în minte…

La o cană de cafea cu iubire

Înger
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M. P.: Când am intrat la regie, la clasa dlui Ioan
Cărmăzan, a fost pentru mine o dorin ţă ce prindea
contur şi formă. Simţeam acest lucru de mult, lucrând
ca scenograf în teatru, în operă, cât şi în televiziune
destul de mult timp, uneori simţeam nevoia să spun
mai mult decât un scenograf. Voiam să intervin asupra
mişcării scenice, asupra
interpretării, mult mai
mult decât din punctul
de vedere al unui
scenograf al imaginii.
Îmi doream foarte mult
să lucrez cu cuvintele,
cu imagini în mişcare,
adică să fac film…
După ce l-am întâlnit pe
dl Cărmăzan, mi-am dat
seama că există oameni
care au o profunzime pe
care nu o vorbesc în
fiecare zi… Dânsul
vorbea cu noi, studenţii,
atât de degajat, de liber,
încât ne făcea să înţelegem că dincolo de aceste
cuvinte se afla o siguran ţă, o formă de exprimare
profundă. Am înţeles că nu trebuie să fii o poleială în
faţa studenţilor, ci trebuie să fi un om adevărat, ceea
ce dânsul este, un OM ADEVĂRAT! Dumnealui ne
apăra, ne susţinea, orice problemă aveam o discutam
şi dânsul o rezolva ca un diriginte. Să fii profesor este
o artă… Un om care dăruia aripi… Exact asta făcea
şi ştiu că o face, cu mult drag, în continuare. La un
moment dat, la clasă, ne-a spus ceva de genul: „voi

sunteţi nişte mici dumnezei...”. Nu am uitat acea
propoziţie. Ca regizor, poţi crea situaţii, poţi crea
dialoguri, poţi pune oamenii în anumite situa ţii... Avea
mare dreptate. După primul an, noi, studenţii, i-am
făcut cadou de ziua de naştere o plachetă: „Celui mai
bun regizor al celei mai bune clase de regie”, iar
dumnealui ne-a invitat pe toţi să fim alături de familia
sa la petrecerea ce avea să aibă loc acasă… Ne-am
simţit ca făcând parte din viaţa sa. Oare ce poate fi
mai frumos?

V. A.:Dacă tot vorbim de lucruri frumoase, de
întâmplări şi întâlniri ce te-au făcut să ţii drumul drept,
cum se spune, cum e cu Cartea Recordurilor?

M. P.: Acest lucru îl datorez cumva lui Cornel
Diaconu, un om cu care am lucrat foarte mult timp,
dar, chiar dacă nu mai este pe această lume fizic, pentru
mine există…

Dumnealui a propus să facem un „Monument al
Ghinionului”… Să spargem cumva ghinionul în noaptea
dintre ani. Momentul se întâmpla în anul 2013. Îşi dorea
să fie aşa cum e obiceiul binecunoscut al grecilor. Am
făcut o construcţie din cănuţe şi farfurioare în foişorul
din Parcul IOR şi, la ora 12 noaptea fix, am tăiat nişte
sforicele care ţineau tot acest monument suspendat,
ce avea vreo 4 metri.

Înainte de asta,
ne-am gândit să facem şi
mai grandios momentul
cu pricina şi, la iniţiativa
şi propunerea dumnealui,
alături de cei de la
Realitatea TV care au
filmat evenimentul, am
desenat pe tot parcursul
nop ţii în nisip. Asta
înseamnă 9 ore la minus
6 grade… Nimic pe
lumea asta nu este
întâmplator… Nu cred
că există record în sand
art. Fie vorba între noi,
am fost foarte

bucuroasă gândindu-mă la ţara mea, la acei oameni
minunaţi care vor să mergem înainte, să ţinem drumul
drept, vorba ta… Realitatea Tv mi-a oferit trofeul
Number 1 in cadrul unei emisiuni.

V. A.: Am vorbit despre artă, am vorbit despre
prietenie versus trădare, despre profesie, despre
Cartea Recordurilor... Dar iubirea, cum o vezi tu? Tu
eşti un om care dăruieşti...

(continuare în pagina 51)
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Implicarea în util a unui obiect de artă ţărănească
nu-i poate diminua ori anula acestuia valoarea
estetică. În cel mai rău caz îl poate complica pe
cercetătorul ce se încumetă să-l studieze şi să-l
evalueze în toate relaţiile sale. Atunci când un obiect
din lână, lemn, piatră etc. a fost învestit cu atribute
artistice excepţionale, el se detaşează de categoria
iniţială, situându-se pe o anumită treaptă pe scara
valorilor estetice, naţionale ori universale, indiferent
de mediul din care provine, indiferent dacă autorul
sau autorii lui susţin că l-au confecţionat doar pentru
a-l aşeza pe perete ori pe laviţă.

Ignorarea de către ţăran a unei ştiinţe care se
numeşte estetică, ştiinţă care se ocupă cu studiul
obiectului confecţionat de el, nu credem că poate fi
un impediment în emiterea unei corecte judecăţi de
valoare a esteticienilor şi etnografilor. Calitatea
artistică a celor mai multe obiecte confec ţionate în
lumea satului are o determinare social-istorică.
Capodoperele sunt însă şi consecinţa unui efort
creator îndelung elaborat şi impulsionat de flacăra
marilor talente şi genii care, întâmplător sau necesar,
s-au născut de-a lungul veacurilor şi în lumea satului.

Nu totdeauna însă cercetătorii culturilor arhaice
reuşesc să desprindă caracteristicile fizice ori
funcţionale ale unui obiect de artă ţărănească
proprie unei categorii, de valoarea sa artistic ă
excepţională, născută ca un rezultat al unui efort
creator deosebit.

Se consideră deseori că este mult mai important,
în cercetarea fenomenului cultural ţărănesc, doar
procesul tehnic în sine, iar cercetarea ori aprecierea
frumosului artistic ar fi chiar un adevărat păcat
(estetism, estetizare). Deseori, calităţile artistice sunt
considerate ca ceva apărut cu totul întâmplător,
legate fiind doar de anumite aptitudini ale individului.
Uneori se confundă chiar unele aspecte formale
aproximative ale uneltelor folosite în ac ţiunea
necesară desfăşurării unui proces tehnic cu valoarea
obiectului ce îndeplineşte funcţii utilitar artistice.
Unealta are forma născută din necesitatea
exercitării funcţiei pentru care a fost creată, putând
avea uneori şi aproximative calităţi artistice. Rareori,
un gen ori o categorie de unelte au forme variate,
ca urmare a acţiunii insistente, a sensibilităţii umane
asupra lor. Ea este rezultatul raţiunii implicate în
util şi are investită în primul rând inventivitatea, pe
când obiectul de artă înseamnă o întrepătrundere

pe scară istorică a gândirii sensibile cu atributele
utilitare ale acestuia. Categoria aceasta se manifestă
printr-o diversitate de forme, aspecte şi nuanţe care
depăşesc cadrul unei funcţionalităţi uzuale.

În realizarea acestora s-a implicat sensibilitatea
omului, în general printr-un proces cultural social
îndelungat, căpătând dimensiuni istorice. Modul în care
se insinuează însă această funcţie în existenţa ţăranului,
precum şi modul în care ea implică pe fiecare individ
din cadrul comunităţii săteşti este total diferit de felul
în care se realizează creaţia artistică din mediul urban.

În lumea satului, arta nu este recunoscută şi inclusă
într-un sistem oficial, ci este o problemă a fiecărei
familii şi a indivizilor. Atingând cote valorice
excep ţionale, crea ţia ţărănească se ierarhiza
aproximativ, prin manifestarea firească a unor talente
de excepţie. Aceste talente nu se pot afirma însă şi nu
pot căpăta un statut special, deoarece mediul social
nu are perfectat un sistem de rela ţii culturale şi o
instituţie favorabilă unei astfel de „atitudini”. Prin
„mimezis”-ul manifestat continuu, dar mai ales prin
ajutorul dezinteresat pe care-l dau acei pricepu ţi
(talentaţi) săteni oricăror solicitanţi, valoarea
individualităţilor şi capodoperelor – unicate – este
absorbită sau nivelată încontinuu. Rapiditatea cu care
este generalizat orice fapt folcloric-artistic deosebit
face dificilă sesizarea unei ierarhii chiar şi pentru cineva
care urmăreşte fenomenul în timpul reproducerii lui.

Pe de altă parte, problema conservării obiectelor
în lumea satului a rămas într-o formă primară,
neînregistrând niciun progres de-a lungul mileniilor.
Capodoperele nu au beneficiat niciodată de un regim
preferenţial, ele fiind expuse aceloraşi condiţii de
folosire şi uzură ca şi oricare alt obiect din categorie.

Unele tendinţe de conservare, limitată de obicei la
două sau cel mult trei generaţii, sunt determinate mai
mult din consideraţii afective, sătenii nefiind conştienţi
de poziţia pe scara valorilor a obiectelor confec ţionate
de ei. Există însă ceva care se ridică peste nevoile
stricte ale acestora: este vorba de aşa-zisul psihism
social care impune indivizilor o voin ţă cu caracter
social-istoric. Cota la care poate ridica această „voinţă”
arta ţărănească este diferită de la popor la popor şi
exprimă în ultimă analiză vârsta sa culturală. Vârsta
culturală a unui grup etnic exprimă, după părerea
noastră, o continuitate neîntreruptă în plan cultural-
artistic, iar ca un atribut al permanen ţei, creaţia trebuia
să poarte, prin timp, pecetea genezei sale.
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(fragment din romanul Pe malul de lut al fluviului)

(II)

Rămas cu un coltuc de pâine în mână, începu
să-l muşte cu poftă din mers, uitându-se curios în
jur. Soarele se cam ridicase în crucea cerului,
începând să-i încingă spinarea. Verdele crud al
porumbului înalt de o şchioapă se întindea în stânga
drumului până dincolo de zare. În dreapta, viile
fostului moşier al locului, acum în proprietatea
Gospodăriei Agricole de Stat, îţi atrăgeau atenţia
cu rândurile îngrijite ale butucilor întinşi bine pe
spalieri. Între rânduri, perfect drepte, ca trupele
disciplinate aşezate în front, se putea vedea
pământul abia prăşit. Ciorchinii cu boabe mici şi
verzi nu tentau încă păsările câmpului. Preferau
să patruleze printre butuci şi să scormone
pământul reavăn, înhăţând în ciocuri râme, larve
sau alte gângănii. Viile se sfârşeau abia dincolo
de coama dealului. În continuare, în vale, fostele
pământuri moşiereşti se întindeau pe ambele părţi
ale drumului de ţară. An de an, de la înfiinţare,
gospodăria de stat rotise culturile, semănând
alternativ grâu, porumb şi floarea soarelui. Acum,
în stânga, porumbul zvelt şi încă pitic fremăta uşor,
răscolit de adierea venită dinspre sud. Din lanul
de grâu cultivat în continuarea viilor din dreapta,
uşor îngălbenit pe alocuri, unduindu-se când verde,
când galben, în valuri molcome, se auzi strigătul
gâtuit al unei prepeliţe: Pitpalac! Pitpalac! Ici, colo,
macii înfloriţi pigmentau în roşu lanul, iar la
margine, mici insule albe de margarete strângeau
rândurile împotriva ierburilor înconjurătoare. În
apropierea drumului, spicele verzi al pirului şi
mohorului, cât şi florile albastre şi mici de cicoare
se înălţau timid dintre buruienile pitice. O ciocârlie
se înălţă brusc din lan, direct către soare. Cântecul
ei îl făcu pe băiat să tresară. Cu mâna la ochi
încercă să-i urmărească zborul vertical,
întrebându-se cât de sus avea să urce. Se lăsă
păgubaş după ce razele soarelui îl orbiră.
Dezamăgit, îşi frecă pleoapele lăsate. Simţi că
adierea pornită mai devreme se mai înteţise şi îi
răvăşea părul moale. Dădu să-şi scoată pieptenele
şi oglinda, să-şi aranjeze părul din nou, dar renunţă
după ce privi în jur. Porumbul era prăşit, grâul
încă nu era copt suficient, aşa că ce puteau să
facă ţăranii pe câmp? Începu să urce al doilea
deal în vârful căruia se înălţa falnic şi stingher un

copac uriaş. Coroana bogată, dar aproape uscată,
răzleţită spre boltă, era a unui stejar bătrân al cărui
trunchi abia de reuşeau să-l cuprindă câţiva oameni.
Îl botezaseră copacul lui Cucu şi părea să fie acolo
de la începuturile tuturor timpurilor. Locuitorii celor
două sate megieşe, Balinteşti şi Jorăşti, îl considerau
ca un hotar care le despărţea pământurile, deşi situaţia
nu se prezenta chiar a şa, G.A.S.-ul Balinteşti
întinzîndu-se parţial şi dincolo de această linie invizibilă.
Era şi un excelent reper pentru călătoriile de noapte
ale navetiştilor din satele învecinate care lucrau la
Galaţi, venind sau plecând de la gară, dar şi pentru
hoţii care dădeau iama în pământurile gospodăriei de
stat.

Dincolo de copacul lui Cucu se întindea Valea
Ţărnei, acolo unde pământurile G.A.S-ui Balinteşti se
cam amestecau cu cele ale mai tinerei Gospod ării
Agricole Colective din Jorăşti. Adolescentul habar nu
avea care erau ale unora şi care erau ale altora. Un
ţăran din partea locului însă ar fi putut observa
diferenţa după starea culturilor. Porumbul statului era
întotdeauna mai falnic decât cel al gospod ăriei
colective, iar spicul grâului era mai greu şi mai bogat
într-o parte şi mai sfrijit în cealaltă parte. Explicaţia
era că statul pompa bani în gospodăria care-i aparţinea,
folosind utilaje noi, performante, ierbicide din bel şug
şi mână de lucru ieftină, dar pe care o plătea în fiecare
lună ca pe salariatul de la oraş.

Înainte se înălţa ultimul deal, cel al lui Filimon, după
cum era cunoscut de localnici. De pe culmea acestuia
putea fi admirată comuna Jorăşti, aşezată pe cei doi
versanţi care coborau spre malurile pârâului Covurlui.
Apa mică a acestuia şerpuia prin mijlocul satului. Se
hotărî ca înainte de a urca să-şi astâmpere setea
care-l chinuia de când înghi ţise bucata aceea de pâine,
rămasă după ce hrănise câinele. Ştia că pe la începutul
spinării domoale a celui de-al treilea deal, în dreapta
drumului prăfos, se afla pe o suprafaţă restrânsă un
loc mlăştinos în care creştea răzleţ papura. O pânză
freatică răzbătuse acolo, până aproape de suprafaţă.
Nu se ştie cine înconjurase micul ochi de apă cu bucăţi
mari de pietre. Apa limpede se vedea cam la jumătate
de metru mai jos de buza ghizdului improvizat. O cutie
de conservă din tablă sau o cană de aluminiu găseai
aici tot timpul. Apa, bună de băut, era foarte căutată
de drumeţii însetaţi. Fu surprins când dădu peste un
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ţăran care tocmai se apleca să scoată apă. Aşa cum
stătea cu spatele, cu picioarele goale şi pantalonii
suflecaţi până aproape de genunchi, era greu s ă
apreciezi dacă omul era tânăr sau bătrân. Auzind foşnet
în spatele său, bărbatul se întoarse scurt, fiind cât pe
ce să alunece în apă. Înjură crunt:

- Tu-i candela şî dumnezăii mamii ei di treabî, dacî
asta-i treabî! Nu puteau sî facî o fântânî adevăratî?
Ca mâni o să cadî vreun hututui1 în borta asta cu apî şî
s-o ‘neca.

- Nu pare să fie aşa de adâncă! comentă Ionel,
bucuros de întâlnire.

Era un bărbat de vreo treizeci de ani, cu trăsături
regulate, frumoase chiar, pe care îmbrăcămintea părea
să-l incomodeze. Hainele, care nu păreau a fi acelea
pe care le îmbrăca în fiecare dimineaţă când pleca la
câmp, subliniau mişcările lui stângace. Pantalonii negri
suflecaţi erau prăfuiţi, iar cămaşa albă, de asemeni
suflecată, până deasupra coatelor, era curată dar
necălcată. De sub şapca decolorată de soare, aşezată
pe-o ureche atârna un ciuf de păr unsuros şi creţ,
aproape negru. Băiatul îl recunoscu imediat pe unchiul
lui, Culiţă Mândru, care se măritase în Zârneşti (un
sat care aparţinea de comună), după cum bârfeau nu
numai sătenii, dar şi neamurile apropiate, ca fraţii,
soră-sa de la Galaţi (mama lui Ionel) şi văduva Catrina,
mama acestora.

- Ai măsurat-o tu, flăcăneaţî? întrebă bărbatul cu
ţâfnă, nerecunoscându-l de prima dată.

Apoi, făcând ochii mari:
- Măi nepoati, batî-ti sî ti bată, tu erai? Sî-mi fi spus

şineva cî ti-oi întâlni pi coclaurili aistea nu l-aş fi crezut
neam. Şi vânt te-o fi mânat încoaşi? Viaţa noastrî
chinuitî?

Uitându-se lung în spatele băiatului, căutând să vadă
printre tulpinele înalte de trestie, adăugă:

- Lu’ mă-ta nu i-o fi seti di ai lăsat-o-n drum?
- Sunt singur, nene Culiţă. Mama abia şi-a găsit

ceva de muncă şi n-avea cum să vină cu mine.
- Dar nea Ghiţî, tac-tu? Di şi n-o venit el, cî doar

acu’ tândăleşti acasî ca un bimbaşî2? Ştiam cî-i scos
la pensie.

- Da, bre, dar l-au trimis iar la sanatoriu după ce
l-au operat ultima oară. Are patru operaţii acum la
plămâni.

Unchiul bău cu poftă apa din cana de aluminiu.
Oftă apoi, zicând:

- Patru, zâşi? Măi, măi, măi! Iar l-o tăiet, ghietu’ di
el!

Se uită încurcat la cana goală din mână şi apoi spre
băiat:

- Sî-ţi scot şi ţâi apî?
- Lasă că nu sunt ciung, se alarmă băiatul care se

obişnuise să nu mai bea după nimeni, de când cu boala
tatălui său.

- Atunşi am sî mai beau io una, dacă nu ti superi. Îi

reşi ca gheaţa!
Se aplecă peste groapă ţinând strâns cana de

aluminiu legată cu o sârmă lungă care intra în pământ.
În clipa aceea şapca îi căzu în apă.

- Tu-ţi vangheaua şî cristelniţa mă-tii di şapcî şi cu
şini te-o mai fi făcut!

Buni creştini erau unchii lui Ionel, mergeau în fiecare
duminică la biserică, dar când înjurau nu prea uitau să
pomenească de cele sfinte.

- Stai că ţi-o scot eu, nu te mai apleca, unchiule.
Vrei să faci bâldâbâc? se repezi înveselit Ionel să-l
ajute.

- Ţine-mă un pic de mână, mai adăugă băiatul.
După ce-i scoase şapca unchiului, clăti de mai multe

ori cana slinoasă şi aruncă apa pe pământ. Abia când
o umplu pentru a treia oară, bău ţinând toarta numai
cu două degete.

 - Apăi nu dijiaba ti faşi bunicî-ta jâdan. Bei ca o
domnişoaricî şi ti strâmbi di parcî ar fi oţăt şî nu apî
bunî di băut, comentă amuzat Culiţă, care-l spionase
cu coada ochilor în timp ce-şi scutura şapca de apă.

Băiatul se fâstâci, neştiind ce să răspundă. Văzu
mai încolo un coş împletit din papură de unde se iţea o
creastă roşie.

- Unde te duci cu găina asta?
- Îi cucoşăl nadolean toatî zâua, nu vezi? Iaca, la

Balinteşti îs pornit. Poati mă angajazî şeva pi-acolo, la
G.A.S. Paznic sau şi-o fi, cî nu-s năzuros din firi.

- Nu te duci la colectiv sau nu te-ai înscris?
- Ba m-am înscris cî n-am avut şi rahat mânca.

Dar am, după cum ştii şî tu nepoati, muieri tari
bolnăvişioasî cari mănâncî la bulini, ca pi sămânţî,
câtî-i zâulica di mari. Şi sî mai zâc di Rodica,
mânca-o-ar tata, cî ari trii anişori de-acu’? Di câti ori
mă duc la coperativî după gaz sau chibrituri vrea sî-i
aduc bomboneli? Cu şi sî li cumpăr, măi nepoati, dacă
bani nu sunt? Nu mă pot baza pi colectivî, băga-o-aş
prin mă-sa, s-o bag. Io crezi cî pot s-aştept pânî-n
toamnă când s-ar îndura ăştia sî-mi dea şeva? Undi
mai pui cî-i am acasî şî pi socri. Nu c-ar sta toate ziua
pi cuptor şî nu m-ar ajuta, ar fi păcat di la Dumnezău
sî zâc asta, dar am vinit în casa lor şî nu pot sî-mi dau
şinstia pi ruşâni. Mai găsâm şi sî băgăm în oală, dar cu
şi sî ni cumpărăm şeli di trebuinţî într-o gospodărie?
Cu purişi poati, cî d-ăştia ari cânili nostru distui. Nu
mai zâc di ţoali cî nu mai putem merji rupţi în cur ca pi
vremea părinţilor noştri. S-or mai duşi şî moşu’ cu baba
la colectiv, cât mai mai sunt în puteri, dar într-o zî tot o
să cadî. Şi-oi faşi atunşi, dragî nepoati?  Cu şi îi îngrop
şî li fac pomenili? Datoria mea acu’ esti sî fac rost di
parali.

Note:
1 Nătâng (arhaism)
2 A trăi ca un bimbaşă (comandant a o mie de solda ţi

turci) – a trăi în belşug
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U Luni spre marţi, pe la miezul nopţii, după ce
Brebuleţ a tras obloanele cârciumii sale din
Griviţei colţ cu Leului, timonierul Spiridon Furtună
de pe nava cu zbaturi „Austria” („Anghel
Saligny” de mai târziu) se îndrepta fluierând spre
casă. Stătea tocmai pe Marinei, strada dinspre
Arsenal, şi până acolo mai avea ceva de mers,
dar nu-i păsa. Noaptea de mai era caldă, liniştită,
cu o lună cât o alună coaptă, cocoţată în crugul
cerului, liliacul şi salcâmul se întreceau în
parfumuri, mai mare dragul să hoinăreşti, cu
haina şi sacul de călătorie pe umeri şi cu şapca
pe-o ureche. Patru luni fusese plecat cu nava
pe Dunărea Superioară până la Viena. Poate că
trebuia să se oprească mai întâi pe-acasă, dar
cum să-şi lase el prietenii să aştepte? Ar fi fost
nedrept.

La Brebuleţ se petrecea bine. Ştia mocanul,
aterizat de pe Măgura Târg’ Ocnei drept în Valea
Galaţilor, cum să-şi atragă muşteriii, fără să-i
îmbete prea tare, să nu-i strice lui firma! Câte
un şnaps – o secărică sau un rom de Jamaica,
alături cu o măslină-două, apoi o brânzică sărată
de oaie stinsă cu vin alb sau rosé, scos cu
frânghia de la gheţăria lui din curte, un Drăguşeni
de Covurlui, dintr-ăla descântat la cules, cu care
poţi călători o noapte pe coclauri fără să te
rătăceşti. Vorbeau de una, de alta.

Timonierul, mare povestitor, începea de când
a ajuns el la Galaţi, lăsat cu plutele de pe Bistriţa
pe Siret, şi cum s-a minunat de atâta puhoi de
apă ce a văzut aici şi a rămas. Cum s-a tocmit
barcagiu la NFR şi căra, de la debarcader peste
Dunăre, la Azaclău, dus şi întors, oameni, capre,
miei, păsări, peşti, coşuri, saci, boccele, putine...
De câte ori era să se înece cu tot calabalâcul,
când barca lui uşoară tăia valul vreunui mare
vapor, de se speriau muierile mai nevricoase...
Sau cum înfrunta el fluviul în serile cu negură

deasă, când nu-şi vedea nici lopeţile, nici apa de sub
barcă şi dacă nu se lua după luminiţele de la Căpitănie,
se trezea dus de curent până la Cotul Pisicii sau mai
jos, pe la Reni, cine ştie... Le mai  povestea şi cum a
rămas el prins, odată, între sloiuri, de a lăsat acolo şi
barcă şi tot şi a venit pe jos, din mijlocul Dunării până
la Galaţi... Da!... Să tot stai să-l asculţi pe vorbăreţul
ăsta care uita de toate când se-ntâlnea cu prietenii lui
la Brebuleţ.

- Da’... nevastă pe-acasă n-ai, nene? întreba unul
mai îndrăzneţ.

- Am, cum să nu, da’ de ce eşti aşa curios?!
- Păi ce spune ea, că după ce nu dai luni de zile pe

la domiciliu, nimereşti  mai întâi cârciuma şi pe urmă
casa?...

- Măi, lasă, nu duce tu grija mea! La mine,
meseria-i meserie, prietenii prieteni şi nevasta nevastă!
Toate, pe rând! Mă aşteaptă, sărăcuţa, la orice oră
din zi ori din noapte aş veni, nu se pune problema, e
cea mai bună nevastă din lume, alta ca ea nici că mai
există, aşa să ştiţi!

Unii clătinau aprobativ din cap, alţii îşi dădeau coate,
se călcau pe sub mese, treaba lor, Spiridon ştia una şi
bună şi pe el nu-l întorcea nimeni dintr-ale lui.

Pe urmă a venit nea Jean Teodorescu, trombonistul
de peste drum, să le spargă urechile cu flaşneta lui
răguşită, de nu-şi mai auzeau nici propriile gânduri,
darămite pe-ale altora. Vacarmul creştea, ţipau să se
audă, îşi făceau tot felul de farse, râdeau şi uite-aşa
timpul trecea şi venea ora stingerii! Că la Brebuleţ,
aşa era: când horologiul de la Palatul Administrativ,
din deal, începea să bată, de răsuna valea, miezul nopţii,
el îi poftea frumos pe toţi să iasă afară. Dar ca să nu
se supere şi să mai vină şi altă dată, le îndesa în
buzunare câte o caramea, o pastilă de mentă „Esmos”,
un bonbon oriental ori o felie de „Iris”, ştiţi, săpunul
acela de lux, ca mandarina, cu esen ţă de cocos – marfă
prima, din magazinul lui de coloniale de alături. Acasă,
dacă mai găseau prin buzunare şi mălai sau ouă stâlcite,
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puse de alţii, asta era altceva...
Cu o astfel de „felie” parfumată

în buzunar şi cu gândul la Tasica lui
cea cuminte şi ascultătoare, care-l
aştepta cu ghiveciul cald în cuptor,
fie că venea acasă, fie că nu,
Spiridon Furtună călca abundent
prin băltoacele străzilor desfundate
şi oarbe – că de la Uzina de gaz
aerian, s-au pus destule felinare în
Bădălan, dar le-au rărit şmecherii!...
Curent electric avea strada
Portului, de la linia de tramvai, dar
ca să-l tragă până aici, nu era cazul.
Că doar oamenii muncii se culcă
odată cu găinile şi se scoală cu cocoşii!...

Coti pe Şalupei, strada dintre Gara nr.8 şi Docuri.
De departe şuiera o locomotivă întârziată, câinii lătrau
în mahala şi, din când în când, gardianul trezea cartierul:
„Dormiţi liniştiţi, paza veghează!”...

Coti pe Delfinului şi, imediat la dreapta, pe Marinei,
vis-à-vis de Fabrica de cherestea „Forestiera”, fostă
„Goetz”. Acolo era casa lui.

Se opri în dreptul  porţii şi ascultă. Dinăuntru, niciun
zgomot. „Doarme!”, îşi zise. Trase apoi în piept aerul
încărcat de mireasmă, rupse o creangă de liliac de la
poartă, să nu se ducă la nevastă chiar cu mâna goală,
şi intră.

*
La al doilea cântat al cocoşilor – cam pe la 3

dimineaţa în ore astrale - geamurile de la stradă ale
doctorului Avram Goldberg, de pe Delfinului 33 (fostele
case ale maistrului Luca, pentru cine cunoa şte), se
zguduiră, gata să se spargă. Obişnuit cu deşteptările
ca la armată, doar de o viaţă locuia între pacienţii lui
din Bădălan, doctorul coborî iute din pat, aprinse lampa
de pe masă şi deschise fereastra.

- Ce-i, omule, ce baţi aşa?
În lumina slabă a felinarului de la colţ zări un bărbat

cu şapca trasă pe frunte, cu pantalonii sufleca ţi şi
numai în cămaşă, probabil venit de prin apropiere.
Nu-l cunoştea, dar n-avea importanţă.

Doctorul Avram Goldberg locuia singur. Era văduv,
copii plecaseră în lume, iar el se obişnuise cu viaţa
aceasta de sacrificiu. Din tinere ţe, de când s-a întors
de la specializare, de la Paris, era medicul responsabil
de cartierele Bădălan şi Galaţii Noi. Zilnic parcurgea
distanţe lungi şi obositoare pentru un om care se apropia

de vârsta pensionării, totuşi continua să reziste eroic
în această zonă insalubră, uitată de autorităţi, fără apă
curentă, fără canalizări, unde bălţile şi zoaiele dispăreau
doar prin evaporare. Primăvara, albia Dunării fiind mai
sus decât acoperişurile caselor, inundaţiile spălau
mizeria veche, ca să lase alta nouă - mâţe, câini, găini,
şobolani îneca ţi. Avea ce face, nu se plictisea
niciodată. Malaria, dizenteria, tifosul şi difteria erau
duşmanii lui de moarte cu care se lupta în fiecare an.
Câte petiţii n-a făcut la primărie, în câte audienţe n-a
fost! Nu era primar care să nu promită...

- Dom’ doctor, vino repede pân ă la noi, că
nevesti-mii îi este tare rău şi nu ştiu ce să-i fac!

 „Păi dacă ştiai, erai doctor în locul meu, nu?”,
bâigui Goldberg, în timp ce se îmbrăca. Îşi luă trusa de
urgenţă, stinse lampa şi ieşi în stradă, urmându-l pe
omul care-i ceruse ajutorul.

- Eu sunt Spiridon Furtună, se recomandă el pe
drum. Nevastă-mea-i Tasica. Stăm aici, pe Marinei,
la doi paşi.

- Ce zici că are?
- Varsă într-una şi frige.
Bărbatul înainte şi doctorul după el, intrară în camera

bolnavei, unde aerul era irespirabil. Doctorul vru s ă
deschisă fereastra, dar se abţinu până după consult.

- Ştiţi, n-am avut oţet, se scuză bărbatul, şi am
frecat-o cu gaz...

- Măi, cine te-a învăţat să pui gaz peste foc? De
Carmol n-ai auzit?

Doctorul se apropie de pat şi întrebă:
- Ia spune, Tasica, ce te doare?
Femeia tremura şi se uita când la doctor, când la

bărbatul ei care stătea proţăpit în dreptul uşii.

MISTERELE GALATILOR,
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- De la un peşte... Mă doare burta tare...
Poate-mi faceţi o injecţie, să scap...

Spiridon începuse şi el să tremure. Doctorul scrise
ceva pe o bucată de hârtie şi i-o dădu:

- Du-te la drogheria de pe Lemnari, la madame
Surica, să-ţi dea prafurile astea. Până atunci, eu o
consult. Hai, vino cât po ţi de repede!

Spiridon se avântă în noapte, fugind cât îl ţineau
puterile. Dar până ajunse, până o trezi pe Surica, până
îi explică ce vrea de la ea, până să i le prepare...
trecu mai bine de jumătate de ceas. În sfârşit, se
înapoie cu ele, abia respirând.

- Dom’ doctor, uitaţi, am adus, să i le dăm...
- Uite care e treaba, Spiridoane, îl întâmpină

doctorul, nevasta dumitale trebuie dusă imediat la
spital, până nu e prea târziu.

- Ce? Cum ai spus? Ce să fie prea târziu?
- Nu poate înghiţi acum prafurile, că le vomită.
- Cum, de la peştele ăla să fie?!
- Acuma nu ştiu... peşte, nepeşte... trebuie văzut

ce este. Ai căruţă? Dacă nu, fă repede rost de una şi
du-o cât poţi de repede, altfel nu scapă, să ştii!

Spiridon simţea că îi fug minţile.
- Cum adică să nu scape, doctore? Da’ ce are,

dom’ doctor, să nu scape?
- Or să-ţi spună ei acolo, trebuie să-i facă nişte

analize, necesită şi îngrijiri de specialitate. Aici, eu nu
am cu ce s-o tratez.

- Păi, dacă n-ai cu ce... de ce te mai...
- Hai, nu mai sta la discuţii cu mine. E urgent!

Dacă aveam trăsură, ţi-o trimiteam eu imediat. Nici
telefon nu am, că m-am mutat de curând la altă adresă
şi nu mi l-au instalat. Degeaba avem în oraş ambulanţă,
dacă eu n-am cum s-o chem!

- Trăsură n-ai, telefon n-ai... n-ai nimic! De ce
dracu mai eşti doctor aici?

- Asta mă-ntreb şi eu uneori, recunoscu doctorul
cu mare tristeţe.

În plus, se afla într-o mare încurcătură. Pe biletul
de trimitere la spital trebuia să scrie un prim
diagnostic. Dar... putea doctorul Goldberg să facă aşa
ceva?

Pentru prima oară în cariera lui, ca un începător,
trecu pe bilet numai simptomele, iar în dreptul
diagnosticului a pus un neputincios semn de întrebare.
„De ce dracu mai sunt eu doctor aici”!...

Căruţa cu bolnava plecase demult, iar el, ajuns
acasă, nu-şi putea scoate din minte ochii aceia
înlăcrămaţi şi îngrozitor de speriaţi, mai mult de frica

bărbatului decât de a morţii. Aşadar, să vorbească sau
să tacă?

Cum-necum, se crăpa bine de ziuă când Spiridon
Furtună, cu nevasta lui mai mult moartă decât vie, a
ajuns la Spitalul „Elisabeta Doamna”, de pe strada
Traian. A traversat, cu căruţa aceea hodorogită aproape
tot oraşul. Între timp, starea generală a pacientei s-a
agravat. Se învineţise, ardea ca focul şi tremura ca
varga. La toate întrebările care i se puneau, clătina din
cap şi nu scotea o vorbă.

Doctorii l-au chemat pe soţ, să afle de la el ce s-a
întâmplat, dar Spiridon Furtună, de obicei deloc timid,
acum parcă era picat din lună. Spunea şi el ce ştia:

- De la un peşte... Aşa mi-a zis... Uitaţi, scrie şi aici
- şi întinse biletul de la doctorul Goldberg, care oricum
nu folosea la nimic.

- S-a sclerozat şi moş Avramică ăsta, zise un tinerel
de la Internări. Ar trebui să iasă la pensie!

În scurtă vreme a fost prea târziu pentru orice
intervenţie. Septicemia nu iartă pe nimeni.

După 24 de ore de la deces, când medicul legist
Manoliu ieşi de la autopsie, se împiedică de bărbatul
care stătea ghemuit la uşă:

- Ce... a păţit nevasta mea, dom’ doctor? Cum se
poate să moară aşa, de la un peşte?!

- Ce peşte, măi, care peşte? Eşti bărbatul ei sau
cine eşti? Un avort rău făcut, cam cu două săptămâni
în urmă, i-a rănit uterul şi rana s-a infectat. De ce ai
adus-o aşa târziu? Unde ai fost până acum? Veniţi
şi-mi plângeţi pe la uşi!...

Spiridon Furtună primi lovitura chiar în moalele
capului. Nu putea crede că lui i se întâmplă. Plecă de
acolo ca trăsnit.

- Stai, nu pleca, aşteaptă-l pe domnul comisar să-i
spui cum o cheamă pe moaşa care ţi-a nenorocit-o!
C-aşa faceţi voi, ăştia, deştepţii, parcă n-aţi avea
doctori în oraşul ăsta!...

Dar pe Spiridon Furtună nu-l mai putea opri nimeni.
La poartă se lovi de ziariştii care aşteptau veştile de
dimineaţă. Trecu printre ei ca din puşcă şi porni pe
strada Traian, la vale, pe lângă linia de tramvai, până în
Piaţa Nouă, prin zumzetul de stup al oraşului, până
ajunse în dreptul Precistei de pe malul înalt al Dunării
şi acolo abia îşi trase sufletul. În faţa lui, o imensă apă,
lume a tăcerii...

Acum ştia de ce iubea atât de mult Dunărea asta
de la Galaţi, aşa bogată şi primitoare cum e ea, nu
strâmtă ca Bistriţa, în care nu poţi nici măcar să te
îneci!
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(fragment din romanul Manolescu Valentin, un soldat inutil)

Ordinul care îmi hotărâse soarta fusese
afişat lângă secretariat. L-au citit studenţii,
câţiva cu bucurie, mulţi, cum citeşti un anunţ
mortuar. De prin decembrie 1956, asemenea
ucazuri erau frecvente în avizierele facultăţilor,
aproape întotdeauna înso ţite de arestarea celor
daţi afară. Exmatricularea putea să preceadă
arestarea sau  să-i urmeze, era o formalitate,
nu rectoratul, cu atât mai pu ţin decanatul,
decideau. Hotărârea se lua în altă parte.
Îngrozit de revolta ungurilor, Gheorghiu Dej
părea că înnebunise. Poruncea să se aresteze
în dreapta şi-n stânga. Nici nu intraseră tancurile
sovietice în Budapesta (4 noiembrie 1956), c ă
Biroul Politic al PMR ordonase Internelor, încă
de la 26 octombrie, să pună sub observaţie toate
„elementele suspecte”. Eu eram unul din acele
elemente. Duşman al poporului? Unde apăruse
acea expresie infamantă, atât de ameninţătoare,
atât de greu de dezmin ţit tocmai fiindcă nu
exprima nimic concret, nu se sprijinea pe nici
un temei logic? În  ceasurile interminabile de
supliciu psihologic din noaptea excluderii? Fără
îndoială, o spuseseră două, trei, nu una singură
dintre canaliile care au cerut să fiu dat afară.
La Uranus, în timpul interogatoriilor? Absolut
sigur, acolo era în mediul ei natural ca pălămida
pe pârloagă. Memoria mea re ţinea că o
văzusem şi în textul ordinului de exmatriculare.
Nu cred că mă înşel, multe din trăirile acelor
zile s-au şters, multe însă au rămas. Tocmai
fiindcă învinuirea era enormă, mi-o amintesc.
După 51 de ani, în primăvara lui 2010, am primit
de la Universitatea Bucureşti ordinul, motivaţia
lui şi încă un text, cel care mi-a pecetluit
într-adevăr soarta, un document de o
însemnătate crucială despre existenţa căruia
n-am ştiut nimic timp de o jumătate de secol.
Anchetatorul îl pomenise, ce-i drept imprecis,
fără a rosti vreun nume: nu spunem noi, bă,
că eşti duşman al poporului, colegii tăi spun,
băga-te-aş în mă-ta, că te-ai infiltrat în UTM
ca să sapi pe dinăuntru.

Expunerea de motive a decanatului este o
capodoperă – dacă nu de precizie, măcar de

concizie: „MIHALCEA ALEXANDRU, anul IV
filozofie. Exclus UTM pentru descompunere morală
şi apărarea literaturii şi criticii burgheze. A avut grave
abateri de la disciplina de student în cămin. A introdus
băuturi alcoolice şi s-a dedat la băieţii din cămin.
Decanatul propune exmatricularea.”

N-a stat nimeni să corecteze expresia s-a dedat
la băieţii din cămin prin s-a dedat la beţii în cămin,
fapt logic dacă introduci băuturi alcoolice, măcar că,
chiar şi aşa, pluralul e fantezist. Nici nu i-a trecut cuiva
prin cap că n-ar mai fi fost nevoie de proces politic
înscenat cu trudă când homosexualitatea era vânată
şi straşnic pedepsită. Unde poate duce neaten ţia unei
dactilografe! Corectarea unei gură-cască nu era însă
de resortul rectoratului. Şi, din câte se vede, nici logica.
Aşa că propunerea de extirpare a mădularului putred
a dus la emiterea următorului text:

UNIVERSITATEA C.I. PARHON - Serviciul
Cadre – ORDIN Nr.352/959

Rectoratul Universităţii „C.I. Parhon”
Având în vedere dispoziţiile legale în vigoare;
Având în vedere propunerea Decanatului

facultăţii de Filozofie, făcută în colectivul de
conducere al Universităţii pe ziua de 14.III 1959,
emite următorul

ORDIN
Art.I. Studentul MIHALCEA ALEXANDRU din

anul IV al facultăţii de filozofie - se exmatriculează
pe data prezentului ordin pentru abateri grave de
la disciplina de student săvârşite în cămin şi
atitudini incompatibile cu calitatea de student al
unui institut de învăţământ superior.

Art.II. Decanatul facultăţii de Filozofie va
aduce la îndeplinire prezentul ordin.

Dat azi, 16 martie 1959,
RECTOR: ss Jean Livescu

Al treilea document - cel mai important căci conţine
extrem de grava caracterizare duşman al poporului,
urmată automat de arestare - este o notă informativă.
Chiar aşa au intitulat-o semnatarii. Fără mofturi, fără
falsă pudoare. Iscălind în clar, fapt pentru care i-aş
aplauda dacă n-aş crede că nu şi-au închipuit vreodată
că mârşăvia lor va ieşi la iveală. Chiar şi după o

(II)
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jumătate de  secol. Data redactării acestei opere
colective nu e menţionată; în schimb cineva, căruia
sau căreia i s-a înmânat textul şi care semnează
indescifrabil sub menţiunea Primit, notează data
remiterii: 17 III 1959. Să fi fost tovarăşa Tamara Dobrin,
supranumită Vipera, femeia-comisar de partid al
Facultăţii? Recapitulăm: la 14 martie, decanul propune
exmatricularea în şedinţa colectivului de conducere al
universităţii; rectorul îşi însuşeşte propunerea şi ordonă,
la 16 martie, exmatricularea, ordinul fiind afi şat,
probabil, la facultate în aceeaşi zi. Dar temeiul secret
al exmatriculării, venit din zona politicului, nu fusese
primit de misterioasa persoană care semnează
indescifrabil decât la o zi după sentinţa rectoratului.
Nu văd decât o explicaţie: decanului şi rectorului li s-a
cerut de către Securitate exmatricularea mea, măsură
necesară pentru caracterizarea ca element descompus
şi ostil regimului democrat-popular din RPR. La
fel şi nota informativă. Trebuia pusă la dosarul care
consfinţea moartea mea civilă.

*
Notă informativă
MIHALCEA ALEXANDRU a intrat la

facultatea de ziaristică (pe atunci actuala secţie a
Facultăţii de Filozofie avea grad de Facultate) în
1953. După un an s-a retras şi s-a înscris la Şcoala
Militară din Sf. Gheorghe (RAM). După
informaţiile noastre, el a fost mutat disciplinar, în
anul II, la trupă pentru 29 zile de arest sever
căpătate treptat în şcoală. A izbutit să obţină
lăsarea la vatră - nu ne este prea clar cum -  şi
s-a reînscris la Facultatea noastră. A devenit coleg
cu noi din 1955.

Tot timpul Mihalcea a privit cu neseriozitate
pregătirea profesională. Venea numai la unele
cursuri, care îi plăceau, nu lua niciodată notiţe etc.
În seminarii, Mihalcea căuta să provoace discuţii
pe teme formale, lipsite de orientare politică,
punea deseori întrebări menite să ducă discuţiile
pe o cale străină ideologiei marxist-leniniste.
Referatul ţinut de Mihalcea în Cercul ştiinţific de
Economie Politică (în anul II) a fost aspru criticat
pentru lipsa oricărei orientări politice. Scriind
despre succesele agriculturii R.P. Chineze, el a
evitat să ia atitudine mulţumindu-se cu strângerea
unui număr foarte mare de fapte, fără comparaţii
măcar cu situaţia Chinei înainte de 1949.

Cu câteva zile înainte de a ţine un referat despre
ateism (pe care s-a oferit să-l ţină el însuşi), s-a
dus la înviere la Mitropolie atrăgând şi un grup de
colegi de la cămin.

Mihalcea scria poezii, povestiri - pe care
evident nu le publica nimeni, dar nici colegilor nu
le arăta decât întâmplător - cu subiecte morbide,
pline de pesimism şi într-un limbaj ermetic.
Semnificativ pentru preocupările lui e faptul că a
izbutit să citească manuscrisul romanului „Scrinul
negru” de Călinescu şi a făcut şi un studiu - în
propriul lui interes - despre limbajul folosit de G.
Călinescu în „Bietul Ioanid”.

Izbutind să se strecoare în biroul organizaţiei
de UTM - în anul III - alături de Radu Ion el s-a
opus hotărîrilor Organizaţiei de partid a Facultăţii
şi a Comitetului UTM. A fost necesară intervenţia
Organizaţiei de partid pentru scoaterea lui din
biroul UTM.

În anul III Mihalcea Alexandru a fost
sancţionat de către Decanat cu Mustrare severă
cu avertisment pentru absenţe. Timp de 2 ani
Mihalcea a locuit fără să plătească la cămin şi a
mâncat fără să plătească la cantină. Prieten bun
cu Pavlovici, Dincu, Filip Dumitru, elemente
duşmănoase regimului nostru excluse din UTM
şi îndepărtate din Facultate, Mihalcea „făcea”
mereu bulevardul în compania lor lipsind de la
Facultate.

Organiza ţia UTM a anului IV a sec ţiei
Ziaristică l-a exclus pe Mihalcea Alexandru din
rândurile ei ca pe un duşman.

Biroul UTM al organizaţiei anului IV propune
[indescifrabil] Facultăţii de Filozofie să-l
exmatriculeze ca pe un duşman al regimului
nostru, denigrator al culturii noastre noi, element
nedemn să mai poarte titlul de student al Republicii
Populare Române.

   Primit -      Biroul UTM al
17 III 959               anului IV - ziaristică
[indescifrabil]                  I. Mihiţ
                                       M. Constantin
                                       A. Banc

*
Titlu, conţinut, stil - totul concură la încadrarea

acestei mici capodopere de dela ţiune în genul securist.
Nu înseamnă că semnatarii trebuiau să fi fost neapărat
informatori cu angajament ai poli ţiei secrete. Ajunge
să fi contribuit, cu asemenea scrieri, la climatul de
teroare consecutiv revoluţiei maghiare. Excluderea din
UTM şi exmatricularea, urmate de arestare, bagă
spaima în studenţime, considerată de Gheorghiu-Dej
şi clica sa drept un permanent focar de revolt ă
anticomunistă. Nici n-apucaseră ruşii să asmută
tancurile asupra Budapestei, la 4 noiembrie 1956, c ă
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Biroul Politic al C.C. al PMR a şi ordonat Ministerului
de Interne să găsească, să urmărească şi să
neutralizeze toate „elementele suspecte”. Dej,
criminalul care ordonase, cu doi ani în urmă, uciderea
lui Pătrăşcanu, trăsese o spaimă cumplită când s-au
ridicat studenţii budapestani. A revenit val-vârtej din
vizita pe care i-o făcea lui Tito, înfricoşat că studenţimea
română ar putea urma exemplul celei maghiare. În
timp ce la cantinele studenţeşti apăreau portocale pe
mese, iar pe coridoarele facultăţilor tineri necunoscuţi
în civil stăteau cu ceasurile urmărind orice mişcare, în
culise partidul, utemeul, delatorii lucrau de zor, sub
ochiul atent al Organelor, la îndepărtarea neghinei.

Să revin însă la nota informativă. O primă
constatare, îmbucurătoare, este că măcar unul dintre
redactorii compunerii cunoştea normele ortografice,
măcar cele de bază, folosirea cratimei nu are secrete
pentru el - presupun că, deşi rod al colaborării celor
trei, doar unul a pus gândirea lor pe hârtie - astfel
încât, din acest punct de vedere, cel în cauză putea
lucra la orice ziar, inclusiv Scânteia, fără să fie prea
des nevoie de intervenţia corectorilor. Tot din acest
punct de vedere, redactorul notei este superior tuturor
securiştilor, de la locotenent la general, care şi-au
imortalizat fructele gândirii în scris. Am întâlnit, de
pildă, prin hârţoagele de la CNSAS, rapoartele unui
colonel care, pentru orice eventualitate, folosea când
forma s-ăţi, când săţ-i, evitând monotonia lui să-ţi.

Dacă din punctul de vedere al ortografiei nota
informativă este acceptabilă, sub raportul adevărului
ea se dovedeşte a fi când mincinoasă, când ilogică,
atunci când nu e de-a dreptul infamă.

În rezumat, Mihalcea Alexandru:
• din şcoala militară a fost mutat disciplinar la trupă

după 29 de zile de arest sever (sursa: „din informaţiile
noastre”);

• a obţinut lăsarea la vatră (comentariu: „nu ne este
prea clar cum”);

• în seminarii căuta (subl.ns.) să provoace discuţii
pe teme formale (...), punea întrebări menite să ducă
discuţiile pe o cale străină ideologiei marxist-leniniste;

• privea neserios pregătirea profesională, nu lua
notiţe, venea doar la cursurile care îi plăceau;

• nu a comparat R.P. Chineză cu China ante 1949;
• înainte de susţinerea referatului despre ateism,

s-a dus la înviere (subl.ns.), atrăgând colegi din cămin;
• aborda subiecte morbide, tratate în limbaj ermetic,

pe care nu le arăta decât întâmplător colegilor;
• a izbutit să citească în manuscris romanul „Scrinul

negru” de G. Călinescu, fapt semnificativ pentru
preocupările lui (subl.ns.);

• a făcut un studiu - în propriul lui interes (subl.ns.)

despre limbajul folosit de G. Călinescu în „Bietul
Ioanid” (sic);

• timp de 2 ani a mâncat la cantină şi a dormit la
cămin fără să plătească;
• „făcea” bulevardul în compania unor „elemente
duşmănoase regimului nostru”;
• a izbutit (subl.ns.) să se strecoare în Biroul

Organizaţiei UTM şi, împreună cu Radu Ion, s-a opus
hotărârilor PMR şi UTM. A fost necesară intervenţia
Organizaţiei de partid pentru scoaterea lui din
biroul UTM (subl.ns.);

• organizaţia UTM  l-a exclus ca pe un duşman
(subl.ns.).
În temeiul capetelor de acuzare enumerate,

concluzia trio-ului cade precum cu ţitul ghilotinei:
Mihalcea să fie exmatriculat fiind:

• duşman al regimului nostru;
• denigrator al culturii noastre noi;
• nedemn să mai poarte titlul de student al RPR.
Restul e chestiune de tehnică a ecarisajului politic-

social: arestare, anchetă, proces, condamnare,
puşcărie. Banii pe care i-a cheltuit Republica pe
salariile lui Voicu Constantin şi ale celorlalte scursuri
care, în cap cu Enoiu, au anchetat lotul de la ziaristic ă
ar fi trebuit viraţi în contul organizaţiei UTM: concluziile
de învinuire ale Securităţii îşi trag seva din gravele
culpe stabilite de organizaţia comunistă de tineret a
facultăţii.

*
La peste 50 de ani de la exmatriculare şi arestare,

disecarea logică a notei informative rămâne un simplu
exerciţiu de stabilire a adevărului. De folosit nu-i
foloseşte nimănui, nici măcar mie: nimeni nu-mi poate
da înapoi opt ani pierduţi din viaţă, fără a socoti şi
teribilele încercări din timpul detenţiei, în special regimul
de exterminare practicat de Securitate în lagărele din
Insula Mare a Brăilei, boala mamei, persecuţiile la care
a fost supusă Viorica, prietenă a unui duşman al
poporului. Nu-i mai poate folosi nici măcar tinerei
generaţii, nu numai în blugi, ci şi cu tricouri cu poza lui
Che Guevara, cu atât mai pu ţin nostalgicilor
comunismului (aceştia, spre cinstea lor, nu pierd timpul
cu astfel de cărţi, mulţi chiar cu nici un fel de carte).

Erată. În numărul 172 al Revistei „Dunărea de Jos” s-a
strecurat o eroare: numele autorului textului Republica
subterană (fragment din romanul Manolescu Valentin, un
soldat inutil) este Alexandru Mihalcea şi nu Valentin
Manolescu.

(va urma)

PROZÃ
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Ã Universitatea Ieşeană este înnobilată de o

pleiadă de profesori, deopotrivă cercetători
devotaţi planului ştiinţific, şi care au strălucit
prin realizări notabile. Una dintre figurile de
oameni de ştiinţă pentru care Iaşiul se cuvine
să-i cinstească memoria este profesorul Oreste
Tafrali (1876-1937), cunoscut şi apreciat istoric,
arheolog, bizantinolog, traducător şi scriitor,
deopotrivă. Titularizarea sa la Universitatea
Mihăileană, în vara anului 1913, prin Decret
Regal, pe Catedra de Arheologie şi Antichităţi,
s-a datorat în primul şi în primul rând prin
materializarea – într-un mod strălucit – a unor
profunde cercetări privind istoria vechii cetăţi
bizantine Salonic. O complexă muncă de
cercetare şi conservare, la timp, a oraşului-
cetate, în plină ocupaţie otomană. Abnegaţia şi
seriozitatea cercetărilor sale, pe o durată de 12
ani, s-au datorat experien ţei acumulate, ca
student îndrăgit al prestigiosului profesor
Grigorie Tocilescu (1850-1909), al tuturor
profesorilor săi francezi de la Universitatea
Sorbona; prin sprijinul financiar din partea lui
Ioan Kalinderu (1840-1913) – un mare iubitor
de cultură, fireşte şi din partea profesorului
Charles Diehl (1859-1944), personal. Această
dificilă muncă de cercetare, cu precădere, în
inima vechii cetăţi greceşti, s-a materializat prin
obţinerea unui strălucit doctorat, fondat pe o
teză principală (Thessalonique au XIV-e
sičcle) şi o alta, complementară (Topographie
de Thessalonique). Dar cercetările în Cetatea
Salonic, fiind atât de minuţioase, vor rezulta, spre
publicare, trei lucrări: Thessalonique au XIV-
e siècle (Paris, 1912, 312 p.), Topographie de
Thessalonique (Paris, 1913, 220 p.), Mélanges

d’Archéologie et d’ Épigraphie Byzantines (Paris,
1913, 95 p.). Şi cum Oreste Tafrali era un perfecţionist,
va finaliza şi studiul-sinteză: Thessalonique – des
origines au XIV-e siècle (Paris, 1919, 339 p.). La
toate aceste patru lucrări, planului teoretic şi de
investigaţie pe teren li se vor adăuga multe hărţi, planşe,
desene, figuri, planuri.

Aşadar, după un strălucit succes dobândit la Paris,
cu premii, onoruri şi multe cronici favorabile, Oreste
Tafrali va deveni curând şi membru al mai multor
Societăţi Academice din Europa, recunoscut, inclusiv,
în America. Revenind în ţară, primele încurajări vor
veni din partea unor personalităţi notabile şi integre
ale ştiinţei şi culturii româneşti: A. D. Xenopol
(1847-1920), Alex. Philippide (1859-1933), Constantin
Rădulescu-Motru (1868-1957), Ion Petrovici
(1882-1972) şi mulţi alţii.

Din momentul în care s-a stabilit în Iaşi, Profesorul
Tafrali şi-a propus să continue experienţa acumulată,
la Bucureşti, în studenţie, alături de dragul său profesor
Gr. Gr. Tocilescu. Şi astfel, va pune bazele unui Muzeu
de Antichităţi, primul – şi singurul – din Moldova. Se
împlinesc anul acesta 100 de ani de atunci. O munc ă
trudnică şi-o sfântă devoţiune. Profesorul notează că
pentru Casa-Muzeu (din strada Paladi), „ministerul
plătea o parte din chirie, iar cealaltă o complectam eu
personal”. Şi aceasta, până când Ministerul
Instrucţiunilor Publice va aloca suma de „1.350.000
de lei”, pentru un alt imobil, spaţios, în strada Carol, la
numărul 16 (cu o suprafaţă de 6000 m2). Şi cum era
nevoie de bani (deşi au fost şi donaţii) pentru reparaţii
şi amenajări interioare, profesorul va susţine mai multe
conferinţe, „cu plată”, în ţară.

Printr-o muncă asiduă, vor fi amenajate „12
încăperi”, dintre care doar „nouă puteau fi vizitate”.
Celelalte trei încăperi erau rezervate „lucrărilor practice
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şi teoretice ale studenţilor”. Aici se aflau hărţi, planşe
etc. Mai mult decât atât, studenţii aveau acces la
bogata bibliotecă a savantului român (de la cărţi rare
până la cele mai recente publicaţii din Europa). Mai
mult, cele mai interesante texte scrise de studen ţi erau
acceptate în revista „Arta şi Arheologia” – singura şi
unica revistă de profil din Moldova (creaţie a aceluiaşi
perseverent Profesor), extrem de pre ţuită nu doar în
Europa, ci şi pe alte continente.

Au fost ani zbuciumaţi pentru profesorul Tafrali,
dar tuturor încercărilor, uneori veninoase, le-a ţinut piept
cu stoicism. Cu toate că din anul 1925 localul Muzeului
va trece din subordinea Ministerului Cultelor în cel al
Instrucţiunii Publice, Muzeul nu va cunoaşte un real
sprijin din partea Universităţii Iaşi, deşi reprezenta parte
componentă a acesteia. Dacă în timpul vieţii sale au
fost voci care au susţinut nici mai mult – nici mai puţin
– decât inutilitatea muzeului, după moartea fondatorului
său, în anul 1939, se fac „propuneri de decorare a
unor salariaţi ai muzeului”. Pentru devotamentul,
energia consumată, gândind la studenţii săi şi la
prestigiul universităţii, una dintre medalii s-ar fi cuvenit,
la timpul potrivit, să strălucească şi pe pieptul unui
Inimos Profesor, pe numele său, Oreste Tafrali!

Dar cum toate au un început şi un sfârşit, în perioada
postbelică, toată munca Profesorului s-a risipit.
Muzeul de Antichităţi s-a desfiinţat (la jumătatea
secolului al XX-lea), iar unele dintre piesele sale de
rezistenţă vor constitui parte a viitorului Muzeu de
Istorie din cadrul Complexului Muzeal Palatul Culturii.

Astăzi Muzeul de Antichităţi, în formula Oreste
Tafrali a rămas doar o frumoasă amintire, conservată
într-o broşură împodobită cu fotografii din sălile de
expoziţie, în fapt, toată colecţia muzeului, aşa cum arăta
la 1935 (inclusiv, la 1937), era dispusă astfel: secţia
preistorică, secţia epocii barbare, secţia artei antice
(cu mai multe subsecţii), secţia artei naţionale (de
asemenea, cu mai multe subsec ţii), secţia modernă,
secţia foto, precum şi copii de pe fresce (achiziţionate
sau dăruite). Oricum, Muzeul deţinea şi „obiectele
tezaurelor de la Bogdăneşti şi Voineşti, de lângă Iaşi”.
De fapt, tot ce se afla în Muzeul de Antichităţi, la
1937, după moartea Profesorului, reprezenta un mic
tezaur. Numai cei care au ucis muzeul nu au avut
niciodată valoare de tezaur.

Extrem de regretabil este că la desfiinţarea
Muzeului, după o muncă de peste două decenii a
profesorului Oreste Tafrali, s-ar fi cuvenit întocmit un
proces-verbal cu valorile existente la acea dată. Acum
este greu şi aproape imposibil a găsi picturile, desenele
şi fotografiile personale ale profesorului Oreste Tafrali
şi ale colaboratorului său, pictorul Vasile Hudici,
existente, la acea dată în Muzeu.

Cum s-ar putea neglija faptul că recenta renovare
a picturilor din incinta Bisericii Golia, mai precis,
chipurile lui Vasile Lupu şi a Doamnei sale Ecaterina,
care împodobesc „jeţurile” domneşti, se datorează
tocmai acuarelelor realizate de Vasile Hudici – la
recomandarea profesorului Tafrali, şi publicate, cu
detalii de substanţă, în revista „Arta şi Arheologia”
(fascicolul 1 / 1927)?!

Şi ar mai fi multe de completat despre Profesorul
Tafrali. Bogata sa bibliotecă (sub-evaluată, la acel timp
nefericit) împodobeşte zestrea BCU Iaşi. S-ar cuveni
ridicat un bust în onoarea sa, pentru devotamentul fa ţă
de Învăţământul Universitar Ieşean, de aproximativ
un sfert de secol (amintind că în 1937 s-a strâns o
frumoasă sumă în acest sens – şi de care nimeni nu a
mai dorit să-şi amintească). Oreste Tafrali (căruia avem
sfânta datorie să-i caligrafiem corect prenumele) s-a
comportat ca un adevărat Român – şi se cunoaşte
rolul său ca membru în Consiliul Naţional al Unităţii
Române de la Paris – fără a-i (re)aminti originile.
N-avem voie să uităm că din 1916 şi până la sfârşitul
vieţii sale, soţii Oreste şi Géneviève Tafrali au locuit
într-o încăpere din incinta Muzeului de Antichităţi. După
moartea Profesorului, în noiembrie 1937, so ţia va avea
nevoie de aprobare ministerială, pentru a mai putea
locui în corpul de clădire din incinta muzeului (pe care,
totuşi, familia Tafrali a renovat-o cu mijloace proprii),
până la „23 aprilie 1938” (DJAN Iaşi), posibil, termenul
de perfectare a documentele de repatriere.

Profesorul Tafrali a iubit şi s-a dăruit atât de mult
Muzeului pe care l-a creat, l-a împodobit şi l-a înnobilat,
încât doar numele său figurând pe uşa unei săli din
incinta Palatului Culturii din Iaşi este mult prea puţin.

La 140 de ani de la naşterea acestei personalităţi
de talie europeană şi mondială, noi, urmaşii, avem sacra
misiune a unui gest frumos, creştinesc, de evocare
obiectivă.
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SMIRNOV, Paraschiva (Paşa) – pictor (n. 3

noiembrie 1946, comuna C.A. Rosetti, jude ţul Tulcea
– m. 5 mai 2010, Brăila, înmormântată la Galaţi,
Cimititul „Eternitatea”). A absolvit  Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti (1972).
A fost membră a UAPR, Filiala Galaţi. A lucrat ca
profesoară de Educaţie plastică în învăţământul
preuniversitar din Galaţi la Şcoala Gimnazială Nr. 29
şi la Şcoala Gimnazială Nr. 11, iar timpul liber şi l-a
consacrat picturii de şevalet şi graficii. Şi-a deschis
mai multe expoziţii personale la Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu” (1984, 1986, 1989, 1994, 1998, 2002),
a participat la numeroase manifestări de grup şi
colective organizate pe plan local, interjude ţean şi
naţional, a realizat lucrări de artă vestimentară şi
ilustraţie de carte pentru diferite edituri. Are lucrări în
colecţii de stat şi particulare din România, Anglia,
Austria, Franţa, Israel, Germania, Grecia, Olanda,
SUA.

În pictură şi în grafică, în întreaga sa carieră
artistică, Paraschiva Smirnov a cultivat cu consecven ţă
peisajul, natura statică, portretul şi nudul. În faţa
spectacolului naturii, fiinţa artistei a vibrat profund, iar
penelul său a imortalizat imagini de un lirism discret,
reţinut. Peisajele, mai ales cele din zonele montane
sau colinare, au o anumită austeritate, o poezie sobră.
Liniile urcă în pantă, şerpuiesc pe suprafaţa pictată,
desfăşurând un spaţiu pe înălţimea tablourilor. În „Deal
dobrogean”, de pildă, forma acestuia este concepută

ca o cochilie de melc, deasupra căreia, pe un cer
roşiatic, planează o pasăre stilizată, desprinsă parcă
de pe suprafa ţa unui covor covurluian. La fel
procedează artista în „Câmp cu semănături” şi în

Deal dobrogean Câmpie dobrogeană
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„Spaţiu solar I şi II”. „Câmpie din Dobrogea” aduce
în prim-plan lumina specifică pământului din această
zonă a ţării, trei sferturi din spaţiul tabloului fiind ocupat
de un cer amplu, roşiatic, brăzdat de nori scămoşaţi.

Unele imagini ale peisajelor par mai degrabă sondaje
în geologic, dezvăluindu-ne taine ale lumii adâncurilor,
ale straturilor suprapuse sau ale rocilor spălate de apele
timpului. O suită de tablouri au în centrul lor figurarea
casei, fie că este vorba de casa părintească sau de

cea a bunicilor. Casa este un simbol al statorniciei, al
vieţii aşezate, paşnice, temeiul unei familii de buni
gospodari, iar fereastra, mai ales când este deschis ă,
cum se întâmplă în tablourile pictoriţei, constituie spaţiul
pe unde pătrunde, dar se şi revarsă lumina, evocând

poate ospitalitatea oamenilor ce locuiesc acea cas ă,
sufletul lor curat şi deschis.

Portretele, realizate în acorduri cromatice sobre,
ne-o arată pe Paşa Smirnov preocupată de pătrunderea
resorturilor ascunse ale psihicului, de reliefarea unor
trăsături definitorii ale modelelor. Personajul feminin
din „Fevronia”, de o deosebit ă delicateţe, este
prezentat într-un moment de intensă concentrare,
vestimentaţia îi dă prilejul artistei să apeleze la acorduri
cromatice de strălucirea ceramicii populare. „Trecând
prin toamnă” este un autoportret. Pictoriţa s-a înfăţişat
îngândurată, în expresia chipului timpul şi-a lăsat din
plin amprentele, ea pare a privi mai mult în trecut decât

Fereastra bunicii

La malul mării

Pe gânduri

Dobrogeancă

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

http://www.pdffactory.com


Revista Dunãrea de Jos - nr.173

46 Petre Chirea, Peisaj cu case la Boholţ

în prezent şi viitor. Contururile chipului sunt fixate
grafic, culoarea este bine întinsă, aproape netedă,
vestimentaţia îi dă prilejul să apeleze la motive
decorative geometrice. În „Privind depărtarea”,
personajul este surprins din spate, părul îi este legat
cu o panglică, pe umărul stâng poartă o eşarfă albastră.
Formele sunt rotunde, pielea  - catifelată. Prin fereastra
deschisă admirăm, o dată cu personajul, un peisaj
sărbătoresc, peste care tronează un cer de o deosebită
puritate. Fundalul este realizat din trei registre
cromatice orizontale, domină verdele deschis, iar tuşele
sunt alungite, dând impresia de curgere continu ă.
„Autumnală” este o alegorie. Personajul, ce ţine în
mână un măr, afişează o frumuseţe fizică ispititoare.
Delicateţei şi gingăşiei chipului îi corespunde o

prospeţime cromatică pe măsură. Aceleaşi calităţi
picturale, aceeaşi linişte sufletească le evidenţiază şi
personajele din „Parfumul florii”, „Alma”, „Blânde ţea
zilei”, „Misterul umbrei”, „Portret cu flori”, „Rochia
galbenă” sau „Arina”.

Lucrările de grafică, majoritatea desene în peni ţă,
dezvăluie şi ele un univers bogat, motive ce par
desprinse mai degrabă dintr-o lume a lecturilor, a
visului. Dramaticul („Coşmar”, „Clown”, „Timp oprit”)
se asociază cu contemplativul („Toamna câmpului”,
„Vegetală”), cu candoarea sau cu poezia copilăriei
(„Portret”, „Amintiri”), cu vraja nostalgică a memoriei
(„Casa cu amintiri”). Imaginile construite se disting
prin ştiinţa compoziţională, prin dozarea echilibrată a
contrastelor. Liniile sunt fine, conduse cu siguran ţă,
alcătuind o ţesătură de un lirism reţinut. În grafica de
şevalet, artista  portretizează nu atât chipuri, cât mai
ales stări. Paleta de sentimente este variată, pendulând

între nelinişte, angoasă, încremenire. Uneori
personajele au înfăţişări ciudate, expresioniste, sunt
apăsate de povara vieţii, se simt ameninţate sau suportă
cu greu spaţiul îngust al recluziunii. Alteori fizionomia
lor este redată caricatural, umorul sau ironia plutind în
atmosferă mai mult acuzator decât jovial.

Bibl.: Maria Magdalena Crişan, Artişti gălăţeni,
Editura Meridiane, 1986; Corneliu Stoica, Artişti
plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma, Galaţi,
1999; Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Editura
Alma, Galaţi, 2004; Valentin Ciucă, Un secol de arte
frumoase în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi,
2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor
frumoase din Moldova 1800-2010 , Editura Art XXI,
Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor
plastici gălăţeni, Editura „Axis libri”, Galaţi, 2013.

Loc împrejmuit

Portret

Nud ghemuit
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Oaze de linişte şi încântare cromatică
Pictoriţa Luminiţa Cornelia Nicolau este mai

puţin afirmată în Galaţi, deşi trăieşte şi creează în
acest oraş, în schimb ea este prezentă în importante
expoziţii organizate pe plan naţional şi internaţional,
iar lucrările ei sunt apreciate de juriile acestor
manifestări, ca şi de cei care vin în contact cu ele.
Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici 2/D/1998,
membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici din
Bucureşti, a ARTINDEX şi a Asociaţiei iART
(Internaţional Artists). În rândurile de fa ţă
încercăm să-i conturăm un portret, considerând
că activitatea pe care o desfăşoară şi pictura pe
care o practică merită să fie cunoscute de un
număr cât mai mare de cititori şi iubitori ai
frumosului.

Artista s-a născut la 10 februarie 1964 în oraşul
Bârlad (Vaslui), însă de la vârsta de trei ani şi-a
urmat familia la Galaţi şi aici a rămas. După
absolvirea şcolii gimnaziale, a urmat cursurile
Liceului „Vasile Alecsandri” (treapta I), profilul
matematică-fizică, şi ale Liceului „Mihail
Kogălniceanu” (treapta a II-a). Şi-a continuat
studiile la Universitatea „Dunărea de Jos”,
Facultatea de Mecanică, pe care a absolvit-o în
1989. În acelaşi an s-a înscris şi la Şcoala de Arte
din Galaţi, pe care a terminat-o în 1992. Aici a

avut marea şansă de a-l avea profesor la pictură pe
mult regretatul plastician Ioan Simion Mărculescu. A
studiat apoi şi Dreptul la Universitatea „Titu
Maiorescu” din Bucureşti, luându-şi licenţa în 2012.

În tot acest timp, pasiunea pentru pictură nu a
abandonat-o, a lucrat mai întâi icoane, pe care le d ăruia
prietenilor şi colegilor, iar din 2008 a început să cultive
îndeosebi genul peisajului, spre care se sim ţea atât de
atrasă şi spre care fusese îndemnată de mentorul său,
Ioan Simion Mărculescu. A debutat cu cinci tablouri
în Expoziţia Internaţională de Artă Contemporană
„Omagiu lui Ştefan Luchian”, organizată în iunie 2014
la Galeria „Forte Marghera” din Vene ţia (Italia) de
către Asociaţia „Romeni & Moldavi in Veneto” în
colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe din
România şi Consulatul General al României la Trieste
(curator, Giampietro Cudin). Au expus atunci 41 de
artişti plastici din Italia, România, Austria şi Franţa.
La solicitarea Galeriei „Era” din cadrul Central PlazaArmonie
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Hotel din Piatra Neamţ, expoziţia a fost găzduită şi de
aceasta.

Luminiţa Cornelia Nicolau şi-a organizat până acum
doar o singură expoziţie personală, în 2015, intitulată
„Vibraţii”, găzduită de Centrul Cultural „Dunărea de
Jos”. Mai numeroase sunt participările ei la manifestări
colective şi de grup din ţară şi din străinătate:
2014 - „Estival Art”, Galeria Elite Prof Art – Bucureşti;
Salonul de Toamnă, Palatul Parlamentului - Bucureşti,
Sala „Constantin Brâncuşi”; Bienala „Balkanica” -
Velico Târnovo, Bulgaria; „Armonii de toamnă”,
Hotelul Pullman - Bucureşti, World Trade Center;
2015 - „De iarnă …”, Centrul de Conferinţe World
Trade Center – Bucureşti; „Valul grecesc”, Muzeul
Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Bucureşti;
„Anotimpurile României”, Galeria „Labyrinth” –
Bucureşti; „Accente cromatice”, Galeria „Labyrinth”;
2016 -  „Semnal” – expozi ţie în cadrul Salonului
Naţional de Artă Plastică „Atitudini contemporane”,
ediţia a IX-a, Palatul Cercului Militar Naţional –

Bucureşti; Salonul de Iarnă, Centrul Cultural UNESCO
„Ionel Perlea” – Slobozia: „Anotimpul semnelor
noastre”, Galeria „Labyrinth” – Bucureşti; „Accente
cromatice”, Galeria „Labyrinth” – Bucure şti; „Popas
în Transilvania”,  Galeria „Labyrinth” – Bucure şti;
„Valul grecesc”, ediţia a III-a, Muzeul Naţional al
Hărţilor şi Cărţii Vechi – Bucureşti; Salonul
Internaţional de Primăvară, ediţia a III-a, Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai Eminescu” - Iaşi.

Îndrăgostită până la obsesie de natură, Luminiţa
Cornelia Nicolau a călătorit mult prin ţară şi în
străinătate şi peste tot a făcut schiţe, a reţinut imagini
care au încântat-o şi pe care mai apoi le-a imortalizat
în ulei pe pânză, folosindu-se atât de pensulă, dar mai
ales de cuţitul de paletă. În peisajele sale, de evidentă
factură impresionistă, sunt surprinse aspecte şi
privelişti în care natura este văzută în rotirea ciclică a

anotimpurilor, în anumite momente ale zilei sau în timpul
unor fenomene meteorologice. În tot ceea ce a şterne
artista în spaţiul plastic se simte bucuria neţărmurită,
emoţiile şi sentimentele pe care ea le trăieşte în faţa
spectacolului mirific al naturii, plăcerea cu care
pictează şi strădania ca simţămintele ei autentice să le
transmită cu sinceritate şi convingere celor care îi vor
privi tablourile, adevărate oaze de linişte şi încântare
cromatică. Am întâlnit în lucrările ei imagini în care
verdele irumpe în arbori ca semn al puterii sevelor
pământului şi al unei naturi aflată în plenitudinea forţelor
sale („O zi de primăvară”, „Primăvară”, „Limpiditate”,
„Linişte”, „Drum”), în care vegeta ţia a îmbrăcat
mantia de aur, argint şi purpură a toamnei („Elegie”,
„Început de toamnă în Siriu”, „Septembrie”, „Armonie”,
„Armonii de toamnă”, „Săvârşin”) sau în care albastrul
cerului şi al apelor răspândeşte un aer de linişte şi pace
adâncă („După ploaie”, „Potecă”, „La seceriş”,Biarritz

Biertan

Frumuseţe efemeră
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Maria Constantinescu - Barcă

„Căpiţe”, „Pe marginea lacului”). Am admirat de
asemenea sobrietatea şi siluetele impozante ale cetăţilor
fortificate medievale săseşti din comunele Cristian,
Biertan şi Nocrich din judeţul Sibiu, plaiurile de vis ale
Bisocii Buzăului, privelişti din zone împădurite, de pe
Faleza Dunării, dar şi de pe Insula Bali din Indonezia,
una dintre cele mai mari atrac ţii turistice din lume
(„Bali”), din Franţa (Biarritz”, „Metz”) şi din insulele
greceşti Santorini, Thasos şi Paxos („Santorini”,
„Thasos”, „Paxos”). Există în pânzele Luminiţei
Nicolau o poezie tonică, un lirism exuberant, exprimate
cu o paletă coloristică strălucitoare, care conferă
peisajului o atmosferă sărbătorească. Artista pictează
pe suprafeţe de dimensiuni mici şi medii, însă spaţiile
cuprinse în patrulaterul tablourilor sale sunt ample, au
deschideri perspectivale largi, echilibru, poezia se
revarsă din ele aidoma unor efluvii de lumină. „Pentru
mine, ne spunea artista, pictura este o stare de
miracol care converteşte banalul, anodinul şi
terestrul în forme celeste. În fiecare din tablourile
mele publicul este călăuzit de magia neîntinată a
culorilor a căror forţă învăluie formele şi le
înnobilează aşa cum văd şi simt eu”.

Luminoase şi fermecătoare sunt şi lucrările sale
reprezentând naturi statice cu flori, şi acestea parte

integrantă a unei naturi generoase, generatoare de
mari satisfacţii sufleteşti. Frăgezimea carnală, gingăşia
şi prospeţimea coloristică constituie principalele
atribute ale buchetelor sale aşezate în vase modeste,
cărora artista le alătură adesea fructe şi alte elemente
de recuzită („Bujori”, „Amintiri din copilărie”, „Floarea
soarelui”, „Frumuseţe efemeră”, „Simfonie”, „Vas cu
păpădii”).

Când a încercat să picteze în cheie abstractă,
Luminiţa Nicolau s-a oprit mai cu seamă la forme
decorative, care se pretează mai mult pentru a acoperi
suprafaţa unor vitralii. Păstrează aceeaşi preocupare
pentru culorile vii, subsumate unui desen clar şi precis.

Artistă sensibilă, lirică prin excelenţă, înzestrată cu
un deosebit simţ de observaţie a realităţii, mare
iubitoare a naturii, Luminiţa Cornelia Nicolau pictează
cum simte ceea ce o atrage. Nu uită că profesorul
său Ioan Simion Marculescu, preluând o mărturisire a
lui Ştefan Luchian, a îndemnat-o să „lucreze cu
sufletul”. Prezenţa lucrărilor sale la manifestări de mare
interes naţional şi internaţional este o mărturie grăitoare
a recunoaşterii talentului său, a creativităţii de care dă
dovadă şi o certitudine că drumul pe care evoluează
este bun şi aducător de satisfacţii atât autoarei lor, cât
şi celor cărora li se adresează.

Thasos

Armonie de toamnăPrimăvară

După ploaie
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Având o istorie amplă, cu multe activităţi,
concerte, festivaluri, laurea ţi... 40 de ani în
urmă, Şcoala de Muzică din Briceni a dat
naştere Fanfarei muzicale, care de la bun
început şi până prezent este condusă de
profesorul Ion Bîrsan.

Istoria. Având o mare dorin ţă şi iniţiativă,
profesorul de trompetă Ion Bîrsan, în luna
septembrie a anului de studii 1975-1976, deschide
pe lângă Şcoala de Muzică pentru copii un grup de
Fanfară alcătuit din elevi care abia au păşit pragul
Şcolii de Muzică. De la
început, cum remarcă
însuşi profesorul: „a fost
foarte dificil să începi şi
să faci ceea ce nu ai
făcut niciodată, dar,
având colegi care mă
susţineau şi mă
încurajau, am mers mai
departe, crescând şi
dezvoltând fanfara de la
un grup mic (5-6 elevi)
la o armată întreagă.”

Pe parcursul a 40 de
ani, în fanfară au fost
peste 500 de elevi.
Aceasta vorbeşte despre faptul că profesorul a
lucrat necontenit, chiar dacă în unele momente era
foarte dificil, când nu se plăteau concertele şi
concursurile organizate de profesorii şcolii de
muzică („un an lucrat fără plată, având o normă
plină de ore, 18 ore, care se plăteau, restul trebuia
să faci din contul personal şi al elevilor, fireşte, dacă
acceptau şi părinţii elevilor care învăţau în fanfară”,
menţionează profesorul).

Activitatea Fanfarei s-a extins prin ţară şi nu
numai. Participând la diferite concursuri şi festivaluri
de rang raional, republican (Chişinău, Soroca, Bălţi,
Edineţ, Sîngerei etc.) şi peste hotare. Evoluând
împreună cu maeştrii muzicii şi ai artei teatrale din
Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu” (Chişinău),
Palatul Naţional „Nicolae Sulac” (Chişinău) şi
altele. Ducând faima şi obiceiurile din nordul
republicii, Fanfara Şcolii de Muzică a dat dovadă
de înaltă pregătire şi responsabilitate, obţinând locuri
de frunte cu medalii, premii şi diplome.

Destinul elevilor. Tot ce făcea profesorul Bîrsan
era implantarea muzicii şi dragostei de ea în micile
inimi ale copiilor. Unii dintre acei elevi, care treceau
prin fanfara dlui profesor, au lăsat muzica; dar s-au
găsit şi cei care de la bun început erau îndrăgostiţi de
arta muzicală. O bună parte din ei au devenit lăutari:
Chitic Ion, Mîrza Veceslav, Cioclea Iurii, Vineatinschii
Serghei, Dodu Vasile, Rusu Serghei, Grossu Iurii şi
alţii. Alţii îşi prelungesc activitatea în Orchestra
Prezidenţială: Patraşca Ion, Lavric Ruslan, Ambros
Vadim; Orchestra de muzică populară Joc: Tihoniac

Victor; Orchestra
Organelor Interne :
Lungu Valerian etc.

Prima fanfară. Chiar
şi dintre primii care au
început activitatea cu
tânărul profesor
(menţionăm că în prima
fanfară erau 24 de
persoane) nu s-au lăsat de
muzică nici peste 40 de
ani. Fraţii Dodu Pavel, Ion
şi Vasile, Matcazii Valerii,
Chicaroş Alexandru, Mîrza
Veaceslav, Gavrişiuc
Constantin, Oloerii Ion etc.

îşi continuă şi azi activităţile în domeniul muzicii. Unii
cântă la instrumente, alţii interpretează în mici formaţii,
continuând munca enormă a profesorului Bîrsan.

Simion Banciu, managerul Şcolii de Muzică
pentru copii din or. Briceni , menţiona: „Ne
cunoaştem de prin anii 70. Pe atunci, dl Bîrsan dansa
(este vorba de un mic cerc de dansuri pe care personal
îl conducea). Activa şi la Şcoala de Muzică pentru
copii din Briceni. Era şef de studii şi profesor. După dl
Lavric (care ocupa pe atunci func ţia de director) era
numit director dl Bîrsan, căci pe atunci aşa se practica,
în funcţie erai numit. A început imediat să conducă
fanfara. Ce ţine de meseria lui: e un profesor foarte
bun cu o valoare foarte importantă în şcoală. Ştie să
se ocupe cu elevi. Cu colegii se împacă foarte bine. E
stimat. Onorat. Susţinut de colegi. Căci dânsul este
„pilonul catedrei de instrumente aerofone”. Şi, dacă
mă întrebaţi care e părerea mea despre dânsul şi
fanfară, vă spun: dacă n-ar fi dl Bîrsan, n-ar fi nici
fanfara.
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Istoria Fanfarei Şcolii de Muzică din
Briceni şi a domnului Ion Bîrsan
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(urmare din pagina 32)
Un alt coleg de la Şcoala de Muzică, dl Emilian

Oală, spunea: „ca om e o personalitate formată integral,
cu răspundere faţă de munca pe care o prestează,
având o seriozitate şi dedicaţie deplină. A lucrat mult
în calitate de director. Cercetând şi analizând
colectivele şcolii cu mare atenţie şi vocaţie. Care
activau regulat şi participau la toate festivalurile şi
evenimentele din raion şi republică. În calitate de
conducător al fanfarei, a dus şi duce multe greutăţi,
chiar şi în zilele noastre. Când copiii nu prea vor să se
ocupe, mai lipsesc de la lecţii, dar, nu ştiu cum, dânsul
îi motivează să vină, să cânte, să-şi cumpere
instrumente şi altele. Eu aş spune că e un iubitor al
acestui gen de muzică. În felul său e un fanatic al
muzicii. Dar, ce ţine de caracterul său: e un om bun,
nu se mânie, nu se răzbună şi sare în ajutor de fiecare
dată când cineva are nevoie.”

„Nimeni nu pune la îndoială faptul că dl Ion Bîrsan
şi-a găsit locul anume la Şcoala de Muzică de copii
din Briceni şi în Fanfară. Deşi are vocaţii şi ar putea
să activeze în altă parte, Ion Bîrsan - vorba versului
„locului se ţine,/ cum a fost, aşa rămâne”- timp de 40
de ani s-a dedicat trup şi suflet Şcolii de Muzică şi mai
ales fanfarei. Căci a condus-o în aşa mod că, deja de
mulţi ani, fanfara poartă Titlul onorific model, ce îl
caracterizează pe dl profesor ca un bun maestru al
lumii notelor aerofone.

„Ca un profesionist, a dat dovadă de responsabilitate
nemaipomenită, disciplină, respect şi dragoste.
Într-adevăr, e un om emoţional şi sincer. În scenă, când
interpretează sau dirijează, retrăieşte şi tremură
împreună cu copiii. Le apreciază munca şi dedicaţia.
Îi iubeşte ca o mamă. Are ceva al lui, specific. Dânsul
ştie cum să simtă copiii. Le vede talentul şi îl dezvoltă.
Aşa om ca dânsul, în şcoală nu este. El e unicul în
felul său, fireşte, cum e fiecare personalitate.”
Menţionează lucrătorii Secţiei Culturii a raionului
Briceni, în frunte cu Ilie Zagoriciuc.

Într-adevăr, cum se spune într-un proverb,
„Muzică, tu eşti tovarăşul meu de zi şi de noapte,
la durere şi la fericire. Tu eşti apa răcoritoare în
pustiul vieţii mele” (Atul Prasad Sen: Poezii), şi
pentru Ion Bîrsan, „Om cu Literă Mare” (cuvintele
şefului Casei de Cultură din Briceni, Serghei
Vineatinschii) muzica este tovarăş la durere şi la
fericire; apa răcoritoare în pustiul vieţii lui.

Colectivul Şcolii de Muzică pentru copii din or.
Briceni, în frunte cu managerul Simion Banciu,
aduce sincere mulţumiri şi felicitări acestui maestru
al muzicii care, cu generozitate sufletească proprie
iubitorilor de artă şi muzică, a făcut posibilă
apariţia Fanfarei muzicale în incinta Şcolii de
Muzică din Briceni, 40 de ani în urmă.

M. P.: Iubirea are mai multe faţete şi mai multe
valenţe. Iubirea nu este un pahar pe care po ţi să-l
cuprinzi. Iubirea este o stare pe care po ţi să o trăieşti,
poţi să ţi-o creezi de unul singur. Noi, oamenii, când
ne îndrăgostim, ne gândim la o imagine prestabilită de
fapt. Cu toţii am văzut filme, am citit cărţi, ne-am
imaginat de mici, sau din adolescen ţă, cum ar trebui
să arate persoana de lângă noi… Am analizat, mai
apoi am analizat oameni, stări… Toate astea ne fac
să decantăm o anumită imagine, găsim acea persoană,
acea profesie sau acea stare, profund sau superficial…
Profund, având impresia că acel om se potriveşte cu
şablonul pe care mintea îl creează, dar nu întotdeauna
intră în şablonul ăla. Ştii şi ai auzit mai mereu expresia
„la prima vedere”. Această primă vedere este o primă
vedere după sute de gândiri… „Obiectivul aparatului”
este activ. Focusarea este importantă întotdeauna…
Dacă ştii să focusezi şi ai făcut sharful cum trebuie,
lumina este cea care trebuie, ai toate şansele să fie
ceea ce îţi doreşti, daaar, din păcate avem un photoshop
prin care cosmetizăm oamenii şi ne îndrăgostim orbeşte
de ceea ce visăm, atribuindu-i acelei persoane tot ceea
ce am visat… Ne dorim cu atâta ardoare s ă fim
bucuroşi, să fim iubiţi…

Ceea ce este important dincolo de acel „obiectiv”,
dincolo de focusare, dincolo de sharful pe care îl ai
sau nu, LUMINA este cea mai importantă. Ca un artist
care lucrează cu cristale, pot spune că lumina este
foarte importantă, LUMINA dă forma. Cred cu tărie
că oamenii ar trebui să fie plini de lumină. Dacă oamenii
sunt plini de lumină, sunt plini de iubire, sunt plini de
dragoste, de dumnezeire până la urmă. În expoziţii
spuneam: Subiectul meu este lumina! Doamne, d ă-mi
lumină să o pot da mai departe!

Indiferent de umbrele care vi se aduc pe fa ţă , fie
de destin, fie chiar de oameni, căutaţi să vă luminaţi
din lumină pentru lumină. Şlefuiţi urâtul şi daţi frumos
şi bine în lumină!

MARIANA PACHIS
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