Revista Dunãrea de Jos - nr.171

Special pentru săptămâna Şcoala altfel, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a deschis publicului Muzeul
Satului „Petru Caraman” de la Gârboavele.
Peste 200 de elevi de la şcoli din Galaţi, Piscu şi Cuza Vodă au vizitat câteva dintre gospodăriile rurale ale
muzeului şi au făcut cunoştinţă - cei mai mulţi pentru prima dată! - cu casa lutuită, acoperişul de paie, uneltele
din lemn, războiul de ţesut sau vatra ţărănească tradiţională. Tinerii vizitatori au fost cu adevărat impresionaţi de
exponatele muzeului şi de condiţiile în care vieţuiau poate şi bunicii părinţilor lor.
Copiii de la Şcoala nr. 2 „Gheorghe Constantin Marinescu” din Galaţi, împreună cu grupul de la Şcoala
„Elena Doamna” din comuna Cuza Vodă, au asistat la o prelegere a elevilor Şcolii nr. 1 „Dimitrie Luchian” din
Piscu. Cei din urmă, conduşi de profesoara Dorinela Axente, au prezentat localitatea în care s-au n ăscut şi
trăiesc, vorbind despre aşezare, condiţii climatice, situaţie economică, ocupaţia locuitorilor etc.
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Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a făcut o donaţie de 1000 de cărţi dotând biblioteca Liceului Teoretic
„Ion Creangă” din Cahul, Republica Moldova.
La invitaţia Consulatului General al României la Cahul, prin bunăvoinţa Excelenţei Sale, doamna Consul
General Anca Corfu, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a sărbătorit Ziua Mondială a Cărţii răsplătind 36 de
olimpici ai Liceului „Ion Creangă” cu reviste şi cărţi editate de instituţia noastră.
Elevii Liceului din Cahul au oferit un spectacol de muzică, poezie şi teatru pentru oaspeţii din România şi
pentru părinţi şi profesori.

Marţi, 19 aprilie 2016, la Salonul Artelor de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a avut loc vernisajul
expoziţiei de pictură şi grafică „Ipostaze dunărene”. Parteneri au fost Colegiul Naţional „Alexandru Ioan
Cuza” din Galaţi şi Stedelijk Dalton Lyceum - Dordrecht Nederland.
Au expus elevi de la Şcoala de Arte a CCDJ, de la clasa de pictură (prof. Olimpia Ştefan) şi clasa de grafică
(prof. Ionuţ Mitrofan).
Vernisajul expoziţiei a fost însoţit de un spectacol cu elevi de la clasa de canto muzică populară (prof. Mitriţa
Velicu), de la clasele de pian (prof. Viorica State şi Angelica Capră), Ansamblul de copii „Doiniţa Covurluiului"
(prof. Mihaela Horujenco), Corala „Andreiana Juventus" (prof. Victor Sorbal ă, corepetitor Mircea Holiartoc)
şi Formaţia „Blue Danube Band" (prof. Mihai Susma).
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În perioada 22-24 aprilie 2016, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a organizat Festivalul folcloric internaţional
pentru copii CA LA NOI ÎN COVURLUI, ediţia a IV-a. Au participat grupuri de copii din România, judeţele
Galaţi (Ansamblul folcloric de copii „Doiniţa Covurluiului”) şi Ialomiţa (Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului”
- tineret), precum şi din alte ţări: Polonia (Ansamblul folcloric „Tecza” Rainbow), Macedonia (Ansamblul
„Bojmija”), Republica Moldova (Ansamblul de dansuri populare „Hora mare”) şi Bulgaria (Ansambul „Chavdar”).
În cele trei zile ale festivalului, tinerii talenta ţi au bucurat publicul numeros venit în Sala Teatrului Dramatic
„Fani Tardini” Galaţi (vineri), la Căminul Cultural din comuna Schela (sâmbătă) şi pe Faleza Dunării din Galaţi
(duminică), unde a avut loc festivitatea de premiere şi gala laureaţilor. Toate formaţiile participante au primit
trofee şi diplome.

La Concursul naţional de pian
VIRTUOZII, ed. VIII, desfăşurat la
Brăila, 15-16 aprilie 2016, mai mulţi
elevi ai Şcolii de Arte a CCDJ au
câştigat premii. Premiul I: Neculau
Rareş-Andrei (prof. State Viorica),
Crina-Maria Bohorodiţă (prof. Capră
Angelica) a câştigat Premiul al
II-lea, iar Premiul al III-lea: Ioana
Bulgaru (prof. Olga Chiciuc), Ciprian
Iustin Slabu (prof. Ovidiu Bulgaru) şi
Laura-Teodora Păvălaşc (prof. Capră
Angelica).
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„…a rămâne curat în suflet, să te poţi privi dimineaţa în oglindă fără a avea
ce să-ţi reproşezi este ceea ce-ţi dă puterea de a merge mai departe…”
Interviu realizat de Vall Alexandru
Fatti vostri, In famiglia, Telethon - corespondent la
premiile Oscar Game, Futura City; RAI TRE - emisiunea
Alle falde del Kilimangiaro; RAI INTERNATIONAL unde a avut propria emisiune muzical ă, 60 de ediţii,
interpretând cele mai cunoscute canţonete din repertoriul
muzicii clasice napoletane; CANALE 5 - emisiunea
Maurizio Constanzo show.
„Olga Bălan este un talent care s-a copt cam târziu.
După ce în anii ‘90 a intrat în lumea muzicii cu brio,
spectacole, filme de succes, carismă, a plecat în Italia
pomului lăudat. A muncit din greu, o spune unul care a
contribuit la travaliul ei, dovada un CD împreun ă, eu ca
traducător de cântece, s-a impus cât de cât şi acolo, ca
să se întoarcă măcar cu lucrul acasă. În ambele plecări
ale sale am a spune un singur lucru - dac ă nu pleca,
mare vedetă era... dar la noi. O iubesc şi cred încă în
explozia ei.” - George Stanca
Vall: De ce România, de ce Italia? De ce faci naveta
Bucureşti via Italia?!
Olga Bălan: Ei, să încep cu începutul. La momentul
la care m-am hotărât să plec din România, eram la
Teatrul de Revistă Constantin Tănase, vorbim de anul
1997, jucam, dar vezi tu, simţeam că pot mai mult, că
mă plafonez, că viaţa mea artistică a început şi se va
termina acolo. Voiam mai mult, simţeam că pot mai mult.
Mi-a fost greu, eram înconjurată de oameni frumoşi, de
suflete alese. INEGALABILA DOAMNĂ Stela Popescu,
Alexandru
Dumnezeulee, foarte mulţi oameni
P o r t r eArşinel…
tul
lângă care
şi cu care mă simţeam minunat. Plecarea
Magdei
Mirea
din România a fost o încercare la care singur ă
Olga Bălan s-a lansat în 1986, la Festivalul
Mamaia,
realizat
de Alex mea
Ivanov
cu o piesă a compozitorului Horia Moculescu. Ultimele m-am supus şi căreia a trebuit să îi fac faţă. Şi nu a fost
două albume ale ei, în dublă versiune: Napoli-Romania uşor deloc. De ce? Pentru că eu aveam impresia că atunci
andanta e ritorno (Napoli-România dus întors) pe textele când mă voi duce la casting şi voi spune că sunt Olga Bălan
poetului George Stanca şi Anima Zingara (Inimă de din România, voi fi primită cu braţele deschise şi toate
ţigancă). Primul film în care a jucat în rol principal: bune şi frumoase. Nu a fost aşa. Răspunsul a fost sec şi
„Paradisul în direct”, alături de Loredana Groza, simplu: nu ne interesează cine eşti, nici că ai făcut
Alexandru Arşinel, Tamara Buciuceanu, Tania Popa sau televiziune, teatru de revistă, film, aici o vei lua de la 0.
Pentru mine a fost un şoc, am intrat într-o depresie cruntă,
George Mihăiţă.
În Italia şi-a construit o carieră strălucită atât în zona nu mai voiam să ies din casă….
Trebuia să demonstrezi, ceea ce am şi făcut. În anul
muzicală, cât şi în cea cinematografică. Ultimul său film
şi cel mai reprezentativ proiect realizat este cel turnat la 1999, la Teatrul Politeama din Napoli, am debutat în
Roma, „Io Loro e Lara”, în regia lui Carlo Vendone. A prezenţa lui George Stanca care îmi scrisese versurile
prezentat şi colaborat de-a lungul timpului la numeroase canţonetelor „Napoli-Romania andanta e ritorno – Napoliproducţii tv. în Italia: RAI UNO - emisiunile Sotto voce, România dus-întors” şi a domnului Mihai Gheorghe Unomattina, Casa Rai Uno, Telethon, Napoli - Prima directorul de atunci al Magazinului „Muzica”. Teatrul
e Dopo, Concerto per la pace; RAI DUE - emisiunile era neîncăpător, era foarte multă lume. Pentru acest
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lucru, timp de un an de
zile am învăţat în paralel
atât limba italiană, cât şi
limba napoletană. Efortul
a meritat din plin. Abia
după ce am fost pe
scenă, italienii veneau şi
mă întrebau cine sunt,
dacă am făcut studiu, de
unde vin… Cine sunt eu
cu adevărat!? Au fost
oarecum şocaţi că eu, o
româncă, puteam cânta
canţonete în limba
napoletană, vorbind foarte corect acea limbă...
Vall: Dincolo de prietenii, de oamenii cu care aveai
legături speciale, plecarea ta a însemnat şi ruperea, cu
sau fără ghilimele, de ceea ce însemna sistemul de valori
din România, de muzică, de teatru, de televiziune, de
film. Până la urmă toate au un preţ!
Olga: Da. Recunosc cu tristeţe, din păcate aşa s-a
întâmplat. Dar, vezi tu, dacă ţineam legătura cu prietenii,
cu oamenii dragi mie, nu puteam r ămâne acolo, nu
puteam construi nimic pentru că îmi era sufletul chinuit

de două ori. Eu îmi
iubesc foarte mult ţara,
am spus de fiecare dată
când am avut ocazia că
eu sunt româncă, nu îmi
este ruşine. Noi,
românii, suntem un
popor, o naţie aparte.
Fiind acolo, trebuia să
mă obişnuiesc cu modul
lor de a gândi, cu modul
lor de a relaţiona, altfel
decât al nostru. Apropiat,
dar totuşi diferit în
esenţă…
Da, există un preţ pe care îl plăteşti, problema nu e
dacă îl plăteşti sau nu, ci dacă poţi, dacă ai tăria de a
lupta. Eu zic cu bucurie că am putut! (râde) Nu e uşor
să performezi într-o altă ţară, să o iei de la zero, să
înveţi limba, să înveţi modul lor de a percepe lucrurile,
de a înţelege. Ştii, chiar şi frumosul este perceput altfel,
dar o dată ce este recunoscut, este apreciat la justa
valoare. Da, aşa este, totul are un preţ.
Vall: Povestindu-mi acum aventura ce s-a numit şi
se numeşte a doua ta casă, Italia, mă încercă imaginea
emirului care se chinuie şi se chinuie în deşert, nealegând
scurtătura, ci vâlvătaia focului ce-i arde fiin ţa, la
propriu… Şi la figurat chiar…
Olga: Înţeleg foarte bine unde baţi. Da, într-adevăr,
eu am ales drumul drept, nu am vrut s ă am conştiinţa
încărcată cu nimic, sau să mi se spună cum des aud
„dacă eu nu eram, tu nu existai…”. Nu este pentru mine
acest mod de trăi. În viaţă, tot ceea ce facem trebuie să
fie însumarea alegerilor noastre pe care trebuie s ă ni le
asumăm şi să ni le ducem la bun sfârşit. Să alegi celălalt
drum trebuie să fii construit aşa. Am preferat să lupt, să
învăţ limba italiană, ba mai mult, limba napoletană, care
acum a fost declarată ca limbă oficială în Italia, alături
de limba italiană. Fără falsă modestie îţi pot spune că
am fost acolo unde foarte mulţi artişti din România îşi
doresc să ajungă, am cântat cu orchestre de 50, 70 şi
chiar 100 de instrumentişti. Să cânţi în limba napoletană
canţonete nu-i deloc de colo (râde). Nu aveam cum să
ajung şi mai cu seamă să mă menţin la nivelul la care
sunt acum fără muncă, fără ore şi zile dedicate exclusiv
studiului.
Vall: Pentru mine a fost o surpriză plăcută să te văd
pe scenă în concertul de adio al „Ciocârliei României”,
dar o bucurie şi mai mare am avut în momentul în care
te-am revăzut, după ceva vreme, în sală.
Olga: Respectul şi preţuirea unui mare artist nu se
poate spune în cuvinte. Maria Ciobanu a avut şi are o
voce extraordinară, un bun simţ care din păcate multora
le lipseşte, dar asta înseamnă de fapt să fii un Mare
Artist aşa cum domnia sa este. Eram emo ţionată, eram
bucuroasă. Pentru mine însemnă mult un artist care
reuşeşte să transmită frumuseţe, intensitate şi emoţie
atunci când cântă. Faptul că domnul impresar Anghel
Stoian, ,,Tati” aşa cum îl ştim noi cu toţii, m-a invitat în
acest grandios spectacol, m-a onorat, dar şi obligat în
aceeaşi măsură. Profit de acestă ocazie pe care mi-ai
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oferit-o să îi mulţumesc şi să-l asigur de toată preţuirea
mea. Este un Om care a făcut şi face foarte mult pentru
publicul din România şi pentru artiştii din România şi nu
numai. Ştii, când un om ca dânsul te invită să iei parte,
să fii parte a bucuriei unui mare artist cum e Maria
Ciobanu, nu ai cum să refuzi, ,,nu ai voie” să refuzi…
Vall: Are legătură cu faptul că tu nu ai uitat de unde
ai plecat. Ce înseamnă să uiţi de unde ai plecat?
Olga: Oooo, dragul meu, majoritatea colegilor mei
au uitat de unde au plecat… Am avut surpriza s ă constat,
la întoarcerea mea în România, dup ă patru ani de locuit
în Italia. I-am contactat şi din păcate am realizat că erau
alţi oameni, cu totul schimbaţi, parcă nici nu ne ştiam…
Atât de mult înseamnă să rămâi umil, să nu uiţi de unde
ai plecat… Acest lucru te ajută teribil în dezvoltarea ta
ulterioară ca om, ca artist. Dar aş vrea să-ţi spun cu
bucurie că există o lege a compensaţiei. Un om care
mi-a fost alături la începuturile mele, martor cumva la
devenirea mea, a fost şi-mi este şi acum aproape, George
Stanca. Un om pe care îl preţuiesc şi cu care am legat o
prietenie peste timp. Un om care m-a ajutat şi m-a
impulsionat să merg mai departe. Ştii, se spune că nu
cantitatea ca număr al prietenilor, al oamenilor ce-ţi sunt
aproape, contează, ci calitatea acestora… George
Stanca a excelat.
Vall: Vorbeai despre umilinţă, respect. Care este
relaţia ta cu divinitatea?
Olga: Eu sunt un om foarte credincios. Nu m ă duc
în fiecare zi la biserică, dar atunci când am posibilitatea,
o fac cu tot sufletul. În viaţă există şi momente mai
puţin frumoase, mai puţin liniştite, dar cu ajutorul lui
Dumnezeu le poţi trece mai uşor. El îţi dă încrederea în
tine, îţi dă luciditatea, dacă vrei, de a vedea altfel
lucrurile, de a vedea o rezolvare. Întrebarea: „Doamne,
ce trebuie să fac?” Eu nu fumez, nu m-am drogat, nu
am făcut alte nenorociri. Cred cu tărie că echilibrul de
care avem atâta nevoie vine numai de la Dumnezeu. A
rămâne curat în suflet, să te poţi privi dimineaţa în oglindă
fără a avea ce să-ţi reproşezi este ceea ce-ţi dă puterea
de a merge mai departe. Cu pa şi mici, dar mergi
înainte…

Vall: Iată cum, vorbind despre iubire,
dăruire, dragoste, cum iubeşte Olga Bălan?
Olga: Hmmm (râde). Asta este o întrebare
foarte delicată… Sunt o persoană foarte loială
care apreciază şi acordă respect persoanei
care îi este aproape. Să nu dăm nume (râde).
Cred că a răspunde cu aceeaşi monedă, cu
aceeaşi dăruire aici este cheia.
Vall: Cu iubirea m-ai lămurit. Dar prietenia?
Olga: Pentru mine, prietenia înseamnă
foarte mult, eu apreciez şi răspund cu aceeaşi
bucurie oamenilor care-mi sunt aproape, care
mă ajută, ştiu să răspund: Prezent! Atunci
când acea persoană are nevoie de mine sau eu
pot face ceva pentru acea persoan ă, fără
să-mi ceară în mod expres, fii sigur că am să o
fac fără nicio ezitare, dar sunt uşor dezamăgită.
Atunci când eu am avut nevoie de un prieten,
deşi eu pentru acea/acele persoane am fost un
adevărat prieten, nu s-a putut, nu am găsit pe nimeni,
nimeni din cei care mă aşteptam să fie acolo pentru
mine. „Prietenul la nevoie se cunoa şte” pentru mine nu
este doar o expresie, ci este teribil de adev ărat. Oricine
şi oricăruia i se întâmplă, într-un anumit moment, să
aibă nevoie de un umăr pe care să plângă... Aşa-i viaţa
făcută, nu-s toate roz, mai sunt şi momente de acest
gen...
Vall: Mai ştiu oamenii să comunice şi dincolo de
mail, telefon, sms?
Olga: Din păcate, astăzi oamenii nu mai comunică,
nu mai ştiu să comunice. Se căsătoresc prin intermediul
computerului, se despart printr-un mesaj de tip sms
(cunosc cazuri reale) sau e-mail... Din p ăcate, exemplele
de acest gen se înmulţesc şi nu e tocmai plăcut, dar se
întâmplă. Comunicarea dintre oameni este foarte
importantă. Relaţiile dintre oameni ajută la îmbogăţirea
mentală şi spirituală. Faptul că la noi, în România, la
sate spre exemplu, încă există oameni care nu ştiu ceea
ce este internetul şi o spun cu mare bucurie, ei sunt
salvaţi. Nu-i deloc normal ceea ce se întâmpl ă atunci
când, spre exemplu, râsul şi bucuria unui om este
înlocuită cu un emoticon...
Vall: Îţi propun să încheiem într-o notă… muzicală.
Unde este muzica româneasc ă?
Olga: Unde este muzica româneasc ă, muzica uşoară
românească?! Te întreb eu pe tine! Îmi pare nespus de
rău că am importat şi importăm încă în neştire muzica
d-afară! Eu nu spun că nu e bună, dar ce vină are muzica
românească că a trăit în comunism? Absolut nici una!
Sper, îmi doresc cu tot sufletul ca românii să redescopere
frumuseţea limbii române prin cântecul ei, prin tr ăirile
pe care ţi le face cadou cu fiecare vers al ei.
În loc de Post Scriptum: Profit de această ocazie
pentru a-mi manifesta public admiraţia şi preţuirea faţă
de poetul, scriitorul şi, nu în ultimul rând, pentru omul,
cu O mare de tipar, George Stanca. Î ţi mulţumesc pentru
promptitudinea cu care ai răspuns rugăminţii mele de
a-mi trimite câteva rânduri sincere despre Olga B ălan. Mă
înclin cu respect în faţa domniei tale.
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Poţi păcăli moartea?
La fel de inexorabilă este şi călcătura
purtătoare de destin a geopoliticii.
Dunărea a reprezentat axa de destin a ţărilor
române şi, în marte măsură, şi axa de destin a
Europei.
Amiralul Drăghicescu, hidrograf şi istoric
amator (a cărui mormânt se află la vărsarea
Dunării, la Sulina), în uluitoarea sa carte „Istoricul
principalelor puncte de pe Dunărea română”
(şi-a văzut cartea încropită postmortem, în perioada
din timpul războiului în care României i se frângea
soarta, în 1942, din foiletoane publicate în timpul
lungii sale vieţi) pune ca motto consideraţiile unui
om politic european de mare anvergură şi imensă
luciditate (ce i-a ajutat supravieţuirea), Talleyrand:
„Centrul de gravitate al lumii nu-i nici pe Elba,
nici pe Adige; e acolo jos, la frontierele Europei,
pe Dunăre”.
Etnogeneza poporului român s-a făcut în poala
munţilor, în piemont şi pe grindurile Dunării.
Suntem un popor dezvoltat „la fereală”.
Galaţiul este o demonstraţie că premisele permit
naşteri repetate.
Citadelă a Daciei, zăvor romano-bizantin pe
Dunăre, a murit ca să renască din cenuşa cetăţilor
româneşti de la Nistru (râvnite de unguri şi
polonezi, dobândite final de otomani).
Brăila a fost, peste trei secole, o revărsare
trans-dunăreană a Imperiului Otoman, o cetate
ce a permis totuşi episcopie ortodoxă, dar din care
veneau periodic expediţiile de pedepsire la
nesupunere lăsate de obicei cu incendierile
repetate ale Galaţiului.
Şi Galaţiul, şi Brăila sunt ridicate pe o zonă
blestemată, o fâşie, ce se întinde de la Marea
Galbenă la Marea Neagră, de sol macroporic.
Este un sol argilos ce se lichefiază la cutremure.
Un sol tasabil. Numai că, în ciuda acestei premise
nefericite, destinul de a construi a fost determinat

de dealurile argiloase ce dominau regiunea ce ţine de
ce se numeşte azi Dunărea maritimă, care este
extensia naturală a Deltei Dunării, cunoscută sub
numele generic de Dunărea de Jos.
Dunărea de jos este, obiectiv, un complex geopolitic
şi economic unitar.
Războiul Crimeei de la mijlocul secolului XIX,
practic primul război nu numai european, ci şi mondial
(au fost operaţiuni navale pe Marea Neagră, Baltică,
dar şi în Pacific), s-a datorat desigur şi marii victorii
navale ruseşti a amiralului Nahimov la Sinope (când
obuze explozive au incendiat întreaga flotă turcească),
dar şi strangulării portului Galaţi, via Sulina, de către
ruşi.
Moştenirea zonei inundabile de la Dunărea de Jos
odată cu anexarea Dobrogei în 1977 (proprietate a
statului turc, nu privată) a permis marele experiment
al lui Antipa cu Pescăriile Statului Român, primul
proiect pe deplin reuşit de exploatare ecologică
piscicolă a albiei majore a unui mare fluviu şi a deltei
sale.
Tot în această zonă s-a desfăşurat drama înfruntării
dintre ecologie şi inginerie, între Grigore Antipa şi
Anghel Saligny – ing.Vidraşcu privind îndiguirile zonei
inundabile, confruntare care nu şi-a căpătat nici astăzi
o judecată de valoare definitivă.
Două porturi gemene, situate la nici 15 km unul de
altul pe firul Dunării, care au fost născute din aceleaşi
premise în două principate care s-au unit.
Ambele porturi dominate de comerţul grecilor cu
grâne (comunitate cu aproape 30% pondere în totalul
populaţiei), care trăiau în primul rând ca „schelă”,
debuşeu al cerealelor şi lemnului spre Europa.
La sfârşitul secolului XIX, într-o inspecţie în zonă,
Antipa, grecul botoşănean şcolit în Germania, şi ofiţerul
german de trupe inginereşti ajuns rege în România
plănuiau construcţia unui dig pe malul Dunării şi unirea
celor două oraşe printr-o linie de tramvai.
Digul s-a construit, în locul tramvaiului avem o şosea
cu două benzi (insuficient!), dar înfrăţirea economică
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a fost înlocuită de învrăjbire şi concurenţă.
Micimea caracterelor celor ce au condus a generat
şi micimea rezultatelor celor două părţi.
Se pare că, la un moment dat, Bulgaria a vrut să se
unească cu România, dar Regele Carol I a refuzat,
căci lipsa podurilor peste Dunăre nu permitea un proiect
funcţional.
Dacă Galaţi-Brăila a fost un fel de Romulus şi
Remus al regiunii, până în ziua de astăzi, Moldova nu
este legată de Dobrogea. Nu există pod.
Când Basarabia aparţinea ţării (între cele două
războaie), acest lucru era şi mai şocant decât în ziua
de astăzi.
Putem spune că zona a ratat Mica Unire (prin
necooperarea celor două porturi ale Moldovei şi
Valahiei) şi a ratat şi unirea Dobrogei prin lipsa podului.
Lipsa acestuia a dus şi la ratarea, pentru cele două
provincii, a României Mari.
Mentalitatea autarhică încă persistă, în ciuda
faptului că zona Galaţi-Brăila reprezintă cea mai mare
combinaţie a ţării după Bucureşti.
Istoria a demonstrat că dacă nu fugi înainte, vei fi
mânat de către alţii.
Pe 18 aprilie 2016, la Tulcea s-a discutat strategia
integrată de Dezvoltare durabilă a Deltei Dunării. S-a
discutat concret, adică în prezenţa guvernului şi cu
bani pe masă, peste un miliard de euro.
Delta Dunării este o zonă de fragilitate ecologică
şi socială, cu regim de rezervaţie naturală în majoritatea
teritoriului şi locuită de 11.000-12.000 de locuitori.
Apar priorităţi deseori antagonice şi conflicte între
actori.
Analiza a arătat că Delta trebuie privită în cadrul
ansamblului funcţional Dunărea de Jos.
Este o zonă enclavizată cu dezvoltare autistă a
judeţelor.
Cum poţi transforma un abces purulent în pol de
dezvoltare?
În primul rând trebuie traversat ă Dunărea şi
conectată Dobrogea de nord la Conurbaţia reală, chiar
dacă neoficială.
Fără pod, aeroportul Tulcea, aflat la 70 km de
Conurbaţie (care nu are aeroport!), ar deveni un gigant
prea puţin util (70.000 locuitori ai zonei - 70.000 de
turişti/an), precum abatoarele La Vilette din Paris ce
au fost demolate până la urmă (prea mari, prea
costisitoare în exploatare).
Două judeţe propuneau la concurenţă două
traversări diferite (Fata moşului şi fata babei): Galaţiul
un tunel spre comuna Zaclău, Brăila un pod spre Măcin.
Podurile în zona maritimă a Dunării trebuie să
depăşească 30 m de la oglinda apei.
Guvernul a decis varianta pod, alocând 200 milioane

euro din banii Deltei. Mult, dar nu destul.
Pe de altă parte, de partea opusă a Dunării a
Galaţiului, solul este granitic. Riscul seismic scade,
orice construcţie este cu 30% mai ieftină.
În plus, Galaţiul este practic o peninsulă cuprinsă
între Dunăre-Prut-Siret, fără spaţiu de expansiune.
O altă formă de traversare este bacul OrlovkaIsaccea, care ar beneficia şi ea de viitorul pod (chit
că este vorba de o dublă traversare!).
Căci soarta a făcut ca sudul Basarabiei, prin voinţa
tripletei Adolf Hitler – Iosif Stalin – Nikita Hruşciov,
să devină ucraineană.
Prin acest montaj şi repararea (de autostradă nu
au parale încă) şoselei spre Odessa, aceasta din urmă
va fi conectată la Constanţa şi Bucureşti. O proteză a
eşuatului inel rutier din jurul Mării Negre, avortat.
Proiectul va integra în turismul fluvial dunărean
insula mică a Brăilei, Munţii Măcinului (rezervaţie
accesibilă turismului de nişă, ecvestru), Valul lui Traian
(judeţul Galaţi, pus sub protecţie de Consiliul Judeţean),
Delta Dunării.
Sigur că vom reuşi dacă evităm tentaţiile lumeşti
ale kitschizării şi mârlănizării Deltei.
Economia înseamnă căi de comunicare.
Turismul înseamnă căi de comunicare şi civilizaţie.
România este o ţară frumoasă. Doar că Dumnezeu
dă, dar nu bagă în traistă.
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Doru CÃSTÃIAN

Facebook sau despre ontologia
suprafeţelor şi a mângâierilor

În timp ce fenomenul www a luat o amploare
(sociologic previzibilă, aş spune) epică, în timp ce
junii, copţii, ba chiar şi senecţii navighează graţios
pe crestele facebook-ului, încercările serioase de a
înţelege natura fenomenului lipsesc. Acolo unde
există încercări de a înţelege, discursul, atunci când
nu este clişeizat şi facil, utilizează un imaginar
mitologic încă nedesţelenit. Analizele lui Baudrillard
sau Virilio sunt încă inaccesibile publicului (şi când
spun public, nu mă refer în primul rând la utilizatorul
vesel şi mediu de internet care foloseşte mediul
virtual fără să se întrebe cum funcţionează, ci la
psihologii/sociologii/filosofii etc. virtualului), iar
încercarea de adapta discursul clasic al umanismului
la fenomenul net naşte false înţelegeri şi proaste
iluminări.
Un reproş care se aduce frecvent social-media
este acela că virtualul acaparează întreaga existenţă
a individului, îndepărtându-l de real, prinzându-l în
mrejele dependenţei. Eu nu cred că binomul virtualreal poate fi folosit pur şi simplu aşa. Sugerând că
viaţa reală (real life) trebuie opusă unui fel de viaţă
falsă (fake-life) care ar fi reprezentată de mediul
virtual. Mediul virtual este generator de emoţii,
experienţe, comunicare, într-un fel (este adevărat,
alt fel) cu nimic mai puţin „autentic” decât cel „real”.
De altfel, de la Nietzsche încoace, trecând prin
Heidegger, Deleuze, Einstein, Max Planck sau
Woody Allen, conceptul de „realitate” s-a tot înmuiat
devenind nimic mai mult decât un jalon teoretic.
Nu vreau să sugerez că ficţiunea a luat locul
realităţii, ci că însuşi conceptul de realitate a devenit
atât de sintetic şi de eterogen, încât poate suporta
atât ficţiunea, cât şi virtualul.
Ceea ce vreau să susţin în articolul de faţă este
că, în general, critica „virtualului” se petrece astăzi
din perspectiva unei concepţii ontologice tari şi în
bună măsură mitologice, ceea ce duce de fapt la
ratarea specificităţii fenomenului social-media. În
cele ce urmează, voi încerca să decelez acele mituri
(pe care le consider fundamentale întrucât ele sunt
în acelaşi timp normă şi criteriu) care stau la baza
acelei gândiri (pe care, pe urmele lui Heidegger, am
numit-o umanistă) în numele căreia se petrece azi
condamnarea mediului virtual. Aceeaşi gândire care

a născut şi ştiinţele umaniste (inclusiv psihologia/
psihiatria sau sociologia) cu pretenţiile lor explicative de
azi.
MITUL ONTOLOGIC:
Există o „realitate” reală, opusă surogatelor, mediilor
false şi falsificante (în cazul de faţă, „realitatea autentică”
a naturii, bălegarului, apusului de soare etc., opusă
mediului virtual alienat şi alienant). După părerea mea,
această opoziţie între real şi virtual, cu touché-ul
romantic-sămănătorist al fânului şi bălegarului, este o
formă (doar o formă!) a celebrei opoziţii platonice între
aparenţă şi esenţă, în numele căreia este repudiat
fantasticul, imaginaţia, ba chiar scrisul literar şi chiar
arta plastică. Cu alte cuvinte, „realitatea” a avut
dintotdeauna inamicii ei. Trebuie precizat însă că, deşi
opoziţia real-virtual se fundamentează la bază pe distincţia
platonică sus amintită, ea nu este la fel de scrupulos
argumentată şi nici la fel de încărcată metafizic. Cei care
gândesc azi virtualul în opoziţie cu „realul” aleg, pur şi
simplu, cea mai facilă şi mai naiv epistemologică poziţie
cu putinţă (cu rădăcini romantice, după cum arătam mai
sus). „Realitatea” balegii, pielii, amurgului sau fânului
are întâietate ontologică pentru că asta ne-a învăţat simţul
comun dintotdeauna, că este real. Acelaşi simţ comun
care ne spune că soarele se învârte în jurul pământului
(cum cred încă 42% dintre compatrioţii mei) sau că
pământul e plat ca o plăcintă. Să nu uităm însă că actul
auroral al gândirii europene, binecuvântatul secol al
VII-lea. î. H., (secolul lui Thales), toată febra ioniană
prin care Europa a ieşit din mit şi a intrat în discursivitate
se face împotriva simţului comun, a ceea ce se vede, a
haoticului simţurilor etc. (Parmenide învăţându-ne că
mişcarea e aparentă şi Zenon creându-şi paradoxurile...)
Nu trebuie să uităm că, de la Thales din Milet încoace,
conceptul de „realitate” s-a modificat şi s-a rafinat
continuu (de la disputa dintre eleaţi şi heraclitieni, trecând
prin Platon, Augustin sau Copernic şi ajungând până la
incredibilele descoperiri din fizica ultimului secol şi
jumătate: Einstein, Planck, Heisenberg, Schrodinger...
Câţi dintre metafizicienii bălegarului ştiu că locuim un
spaţiu Calabi-Yau în 11 dimensiuni, din care 7 încolăcite?
În această construcţie continuă a unei realităţi plurimorfe,
virtualul îşi are locul lui. El e un mediu specific lumii şi
istoriei noastre care ne modelează şi ne condiţionează zi
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de zi vieţile. Sub presiunea lui, categoriile clasice, mai
mult sau mai puţin naive, vor sucomba sau se vor
redefini.

alăturându-mă chiar fiinţei speculare a mediului „virtual”,
în câteva fragmente uşor aforistice, uşor pilduitoare, cu
un aer de apolog.

MITUL IDENTITAR:
Există o identitate a individului (ca miezul unei nuci)
care-i exprimă esenţa autentică, specificul şi unicitatea
şi care este marca lui veritabilă. În comparaţie cu
aceasta, mediul virtual este parazitat de măşti, de avataruri
inautentice, de falsitate şi, în termeni morali, de ipocrizie.
Conceptul unei identităţi autentice şi unice a fost
supus de mult criticilor corozive ale filosofilor (Nitezsche,
Husserl, Heidegger etc.), iar fantasma unui „eu” autentic
este de mult abandonată, în gândirea umanistă serioasă.
În locul acestei identităţi-bloc, aşezăm o identitate
multiplă, fracturată în sine, imposibil de totalizat, care
mai degrabă „lasă urme” decât „se exprimă”. Asemeni
maestrului budist care-şi îndeamnă învăţăcelul să nu
îndrăgească nimic, spunând mereu „neti...neti” („nu asta,
nu asta”...), identitatea plurală îşi acceptă infinitele forme
de prezentare („şi asta, şi asta”). Dacă vrem să acceptăm
utilizarea terminologiei (tot romantice!) a măştilor, cred
că Nietzsche a spus totul atunci când ne-a avertizat că
în spatele măştilor nu vom găsi niciodată decât alte măşti.

Autostrada din Sud...
Îmi amintesc vag că există o nuvelă a lui Julio
Cortazar care se numeşte aşa. Am citit-o cândva, demult.
Nu-mi amintesc decât o senzaţie persistentă de bucurie
şi melancolie pe care am resimţit-o la final. Şi faptul că,
de atunci, am înţeles definitiv (aşa puţine lucruri sunt
definitive în înţelegere) că splendoarea şi derizoriul
întâlnirilor dintre oameni, absurdul şi frumuseţea lor pot
transpare într-o clipă, la fel cum pot reprezenta
decantarea unei întregi vieţi. Mai mulţi oameni circulând
pe o autostradă sunt nevoiţi să oprească din cauza unui
accident şi să petreacă acolo câteva zile împreună. Nu
se cunosc şi nici nu simt nevoia. Nu-şi cer numele, dar
asta nu-i împiedică să se îndrăgostească şi să facă
planuri. Nu-şi ştiu trecutul, dar asta nu-i împiedică să se
lase seduşi sau oripilaţi unii de alţii. Niciunul nu vede din
ceilalţi mai mult decât o „coajă” şi nimeni nu vrea să
treacă de coajă. Cunoaşterii iubirii i se substituie frivolul
mângâierii. Autostrada este redeschisă, maşinile se
urnesc, oamenii aceia nu se vor revedea niciodată, dar
poate că, între faldurile memoriei şi prin ele, tocmai li
s-a revelat un nou sens al eternităţii. În minte îmi persistă
imaginea automobilelor îndepărtându-se tot mai mult unul
de celălalt, prin praful autostrăzii devenit, pentru o clipă,
praful uitării.

MITUL AFECTIV:
Virtualul naşte false apropieri, contacte false,
înstrăinare, lipsă de afecţiune autentică. Capabilă de a
facilita contactul veritabil între oameni este doar realitatea.
Acestei convingeri mitologice îi pot opune din start un
argument simplu şi empiric: pot număra mai mulţi
„oameni” de care m-am apropiat şi pe care i-am intuit la
nivelul cel mai profund al umanităţii lor printre
personajele din cărţi sau cele de film, decât printre
oamenii reali. Şi asta fără să „fug din realitate” sau fără
să-mi pierd luciditatea. Gregor Samsa, Leopold Bloom
sau Mircea (care fiind totuşi al lui Cărtărescu, nu este
Mircea Cărtărescu) sunt efectiv şi literal mai „reali” decât,
să spunem, vecinul meu de la 4 („he unexists”, cum ar
spune Orwell). Dacă aş fi puţin mai teoretic, aş spune
ca „lupta/înfruntarea”, „polemos” cum îi spuneau grecii,
este „mai” fundamentală decât apropierea. Ca să fiu
preţios, aş spune că apropierea este un mod al dezbinării.
Iar înfruntarea dintre oameni, înfruntarea pe care îmi
aşez, uneori sfidător, alteori tandru, identitatea mea
„celuilalt” este „adevărul” legăturilor dintre oameni. Iar
acest polemos tot, împletit sinuos cu atracţia: într-un
zâmbet, într-o strângere de la mii de kilometri de reţea.
Acestea sunt, cred, miturile fundamentale din
perspectiva cărora se ţine astăzi discursul continuu,
murmurat şi anonim prin care „realitatea virtualului” este
pusă sub chingile normalizatoare. Fie că aceste chingi
aparţin discursului psihiatriei, moralei sau pur şi simplu
discursului media.
E posibilă o gândire pozitivă a virtualului? Nu am un
răspuns. Deşi simt în profunzime că răspunsul este „da”.
În locul teoriei, aleg să închid acest articol simulând şi

Insuportabila uşurătate a fiinţei
Ni se reproşează adeseori că tratăm oamenii
superficial, că „nu trecem de aparenţe” şi că a cunoaşte
un om presupune incursiunea în „sufletul” lui, în „apele
lui adânci”. Dar cât de des lungimea timpului nu reţine
dintr-un om altceva decât o vorbă, un moment sublim
sau ridicol, o zgârietură pe o piatră funerară, un
imponderabil surâs sau o încruntare morbidă, nimic din
ceea ce „istoria sufletului” ar putea contabiliza?
Superficialul nu se supune adâncului, adâncimea nu e
altceva decât o decantare infinită de suprafeţe. Întinsă
pe infinitul timpului, orice existenţă e derizorie şi se
limitează la o constelaţie de semne. Sufletul nu e
nemuritor, el durează doar atât cât durează semnele
trupului.
Coaja lucrurilor...
Trupul este închisoarea sufletului, spunea Platon.
După două milenii, Michel Foucault îl parafraza,
răsturnându-l, spunând că sufletul este închisoarea
trupului. Nu ştiu care are dreptate sau dacă unul singur
trebuie să aibă. Dar pot să încerc să înţeleg că pielea e
dublul sufletului şi nu inamicul ei, la fel cum senzaţia
dublează gândirea, mângâierea dublează iubirea, respiraţia
dublează privirea, căldura cărnii, profunzimea inimii. Şi,
dacă privim atent, toate lucrurile au piele, au coajă şi
vor mângâieri.
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Lucia PÃTRASCU
,

Nesomnul unei nopţi pentru citirea volumului...
Nesomnul altor nopţi pentru desţelenirea gândurilor...
Şi... o explozie de înţelegere!...
Volumul Mâini adunate în poală - povestiri
- semnat de Aurica Istrate, Editura InfoRapArt,
Galaţi, 2015, 132 de pagini, vede lumina tiparului
după alte două cărţi publicate de autoare: Petarde
reci, versuri, Editura Contrafort, Craiova, 2011
şi Toamna cuvintelor desculţe, versuri, Editura
InfoRapArt, Galaţi, 2012.
Cele 15 povestiri, cu titluri sugestive
(Muşcătura din lună, Vremea
lupilor, Blestemul, Grădina,
Întoarceri, Casa de la vale,
Potopul, Ursul şi viţelul,
Mâini adunate în poală,
Bădiţa,
Întoarcerea
Veronicăi, Bădiţă Mihai,
Minte sondajele, U.P.U.,
Gânduri), adună în paginile
cărţii întâmplări ce ar putea
părea ca aparţinând genului de
proză scurtă. Fapul că acţiunea
fiecărei povestiri nu este plasată
într-un spaţiu imaginativ,
dimpotrivă, şi că personajele se
întovărăşesc între ele prin
diferite grade de rudenie,
aparţinând aceluiaşi areal
spaţial rememorativ, ne
convinge definitiv că autoarea şi-a rostuit
demersul creator în interiorul unei zone biografice,
demers ce se constituie într-o adev ărată
geografie literară.
Scriitoarea Aurica Istrate a pornit să se scalde
în apa amintirilor ce dăinuie din vremea când era
o ţandără de fată (Gânduri, pag. 124), copila
pentru care mama a croit cămăşuţă cu altiţă,
pentru tine, fetiţă! (Întoarceri, pag. 87), cu
locul de rădăcină la Oglinzi, în casa ce
adăpostise odată şase perechi de ochişori
căprui (idem, pag. 58), alături de perechea
mamă a ochilor căprui şi perechea tată a
ochilor căprui (idem, pag. 58). Într-o căutare
continuă, se întoarce pe plaiurile copilăriei sale
şi, măiestria condeierului surprinde cu puterea

gândului condiţia umană a oamenilor care au poposit
în acest loc geometric al trecutului propriu, vorbind
despre viaţa acestor persoane-personaje cu trăiri
obişnuite, într-o viaţă care ar fi putut rămâne simplă şi
neştiută, dacă, la o intersecţie neaşteptată a destinului,
tragismul unor întâmplări nu ar fi schimbat-o definitiv.
Întâmplările încep detaşat, cu Tincuţa a lui Costache
a lui Ţârlic, care rămâne grea în timp ce este de ajutor
pe la canton, la gospodăria unuia,
Gâtlan pădurar peste lanţul
codrilor ce străjuieşte Cetatea
Neamţului (Muşcătura din lună,
pag. 5). Bănuiala că feciorul care
se va naşte ar putea fi al aceluia,
amărăşte viaţa lui Costache, cel ce
avea din neam, oricum, paharul în
sânge (Întoarceri, pag. 69). Când
Victor, băiat mare, află de această
bănuială se bucură: - Mulţumescuţi, ţie, mamă, că nu-s fecior de
beţiv... că ţârlicii ăştia au paharul
în sânge...Acum plec şi eu la
bodegă, ca tot flăcăul...
(Muşcătura din lună, pag. 23).
Sfârşitul povestirii este neaşteptat.
Peste ceva timp, Costache, cuprins
de deznădejde, se spânzură, în timp
ce: Două făpturi nedesluşite lovesc cu pumnii în
poartă. Între ele, aşternută pe jos, o umbră... - Iaţi feciorul, Tincuţo! S-o îmbătat şi s-o încăierat cu
unii. (idem, pag. 25). Se naşte o întrebare chinuitoare:
oare al cui fecior era Victor?
Am exemplificat cu această povestire (la fel sunt
şi celelalte!) pentru a preciza modul în care autoarea
îndividualizează tipologia ţăranului rămas în sat sau
risipit în lume, semănat pe diferite ogoare sociale, ca
şi seminţele duse de vântul împrejurărilor (pe front, la
şcoli, cu serviciul la oraş), de unde, într-un fel sau altul,
fiecare se întoarce acasă pentru a trăi acolo, pentru a
se recupla la realitatea amintirilor care persist ă şi astăzi
sau, pur şi simplu, pentru a se odihni alături de străbuni
la fel ca Ilie, care nu s-a mai întors din armată decât
plânset (Întoarceri, pag. 63), pentru a poposi în
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aşternutul gliei neamului său.
Prozatoarea foloseşte din plin mijloacele artistice
ale creaţiei literare desăvârşite, pentru a transfera
propriile emoţii şi hârjoneşte în ochii cititorului
metaforele, comparaţiile, personific ările,
alegoriile... În cartea sa nimic nu este obişnuit: în
urma tălpilor mamei ploaia sângerează (Potopul,
pag. 93); sprâncenele...ca un pâlc de mărăcini
(Grădina, pag. 52); în năvala lupilor Dealul cobora.
Cobora cu scântei cu tot (Vremea lupilor, pag. 35);
Luna, cu o muşcătură vie pe chip, sare gardul.
(Muşcătura din lună, pag. 24); Dealul flămând
muşcă din soare (Grădina, pag.51); Poarta grădinii
mă cheamă...suspină încet, se învoieşte, mă lasă
să trec (idem, pag.50); ...pietrele aţipesc din nou
(idem, pag. 54); Maranda... vântură o cruce (idem,
pag. 54).
Descrierea este procedeul prin care excelează
scriitoarea. Faptul că se opreşte asupra unui chip,
dovedeşte că ea, Draga Bunicului (Întoarceri, pag.
61), nu-i poate uita pe niciunul. Nici pe bunica Ioana,
o furnică harnică şi curată (idem, pag. 62), păstrată
în poveştile celor ce au ştiut-o, nici pe bunica Oruţa,
venită în familie să poarte de grijă celor cinci orfani
de mamă, ea însăşi o fată mititică, puţin stafidită
(idem, pag. 63), nici pe bunicul Constantin, cel cu
sufletul ca o fântână proaspăt sfinţită (idem, pag.
59), bătrân cu barbă albă, cu mustăţi întoarse, cu
ochi de sihastru, cu vorba domoală, aşezată
vorbă... (idem, pag. 60). Sau părinţii, Ion şi Maria,
cei care Se roagă pentru neruga noastră, pentru
gândul cel bun... (idem, pag. 56). Sau ochii mătuşii,
albaştri de te înecai în ei (idem, pag. 51), Maranda,
cu basmaua trasă aiurea pe cap, cu faţa pământie,
crăpată ca un ogor lipsit de ploaie (idem, pag. 51).
Prozatoarea nu se extrage din carte, jucându-se
într-o încercare de ficţiune de care are nevoie fiecare
scriitor... Nu... Aurica Istrate trăieşte cu adevărat!
Pentru că este de acolo, din eternitatea moldavă a
Ozanei cea frumos curgătoare, căreia i se adresează
cu patos: Ozană, Ozană,/ Leagăn de ape,/ Rai din
povestea/ Lui badea Ion,/ Mă crede, Ozană,/ Mă
iartă, Ozană,/ De casă, de casă,/ Tare mi-e dor...
(Întoarceri, pag. 57), de lângă pădurea foşnitoare,
raiul copilăriei mele (idem, pag.73), unde tare aş
vrea să mă pierd...doar eu şi gândurile mele. (idem,
pag.76). Lasă aici păianjenii neîmplinirilor, să-şi vadă
de treaba lor şi, făcând o diferenţiere între cele două
stări de eu, zboară la o altfel de întâlnire pentru a săruta
florile de măr ale amintirilor.
Acolo, într-o casetă preţioasă, sunt păstrate
chipurile celor dragi, acolo îi vine în amintire figura
istorică a lui Ştefan cu plăieşii lui, acolo este Marele
Ion Creangă, cel care zâmbeşte din piatra înfiptă în

grădina şcolii Humuleştilor (Întoarceri, pag. 57).
Tot pe acolo vor fi colindat şi ispitirile de gând ale lui
bădiţa Mihai Eminescu, către care prozatoarea
închină o epistolă de dor: Mi-e anevoie, bădiţă, să
purced până la ferestruica matale s-o dezgheţ cu
răsuflarea gândurilor mele (Bădiţă Mihai, pag.
119). Acolo sunt toţi cei pe care-i ştie, trăitori în altă
lume, mai bună şi mai dreaptă, de unde ei veghează
veşnic (Întoarceri, pag. 55). Tot acolo este cireşul
sădit de tata sau mărul cu braţe întinse, aşteptând
să-şi îmbrăţişeze nepoata... Mă aşez pe genunchii
lui de rădăcini... (Grădina, pag. 50), pentru a-i
asculta o nouă ...poveste cu tâlc (idem). Acolo dăinuie
amintirea mamei, tristă şi răbdătoare cu mâinile
adunate în poală (Mâini adunate în poală, pag.
113). Acolo este pământul natal rămas să o aştepte,
pentru că vânturătorii de lume şi de vieţi nu au putut
lua cu ei pământul...Pământul. Şi tată, şi casă, şi
hrană. Pământul (Bădiţa, pag. 115). Este lecţia pe
care autoarea, aceast ă ostenitoare pe drumul
amintirilor, a învăţat-o din vorba rămasă de la bunica
Oruţa: Un petec de pământ este asemeni osemintelor
bunilor noştri... Pământul, pământul înseamnă
rădăcină (Întoarceri, pag. 72).
Scrierea acestor povestiri s-a născut din poezia
sufletului autoarei, un suflet, care, iată, se îmbracă în
hlamida pură a amintirilor şi se aşterne cu o tandreţe
nesfârşită, în această scriitură plină de gingăşie. Dacă
am putea considera acest volum de proză ca o scoică
în care Aurica Istrate adună doruri, gânduri, sentimente
La început a fost nelini şte. Eu eram centrul
neliniştii lumii. Prin mine treceau toate. Bucurie,
durere, apus, răsărit, furtună, curcubeu..., toate.
(Întoarcerea Veronicăi, pag.117) pe care le depune
în straturile de sidef ale nostalgiilor, am în ţelege cum
se izvodeşte o perlă, ce va fi lăsată zestre celor ce vor
veni.
Volumul Mâini adunate în poală, semnat de
Aurica Istrate, este un volum de proză scurtă, valoros
în acest moment, în care literatura română abundă în
lirica poetică, în timp ce proza şi dramaturgia suferă
de o oarecare recesiune nemeritată. Sunt vremurile în
care se scrie multă poezie, foarte multă chiar, mai mult
sau mai puţin bună. Iată, în acest volum, povestiri care
ne adună, pe noi cititorii, în jurul unei făclii de lumină a
amintirilor, pentru ca întoarcerea spre ele să fie Acasă.
M-am întors la fântână,/ M-am întors la ţărână,/
M-am întors la izvor. Un fir de iarbă/ Aş vrea să
mă soarbă/ De pe răzor. (Întoarceri, pag. 89). O
întoarcere ca o închinare sfântă!
Felicitări, Doamnă Aurica Istrate!
* Aurica Istrate, Mâini adunate în poală, Editura
InfoRapArt, 2015.
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(II)

Interviu realizat de Simona Preda

„Biografia lui Carmen Sylva rămâne cea mai cunoscută dintre cărţile mele
publicate în România”

„Elisabeta a semnat
primul său volum cu un
pseudonim enigmatic:
Carmen Sylva”
Din
1880,
Elisabeta începe să-şi
publice volumele sub
pseudonimul Carmen
Sylva… Vorbim despre
activitatea sa literară?
Dintre mesajele de
compasiune primite la moartea fetiţei sale, Principesa
Maria, nici unul nu a impresionat-o mai tare pe
Principesa Elisabeta ca poezioara Glas venit de
dincolo de stele, trimisă de Vasile Alecsandri, pe
atunci cel mai renumit poet român. Într-o scrisoare
datată 2/14 iunie 1874, diplomatul Ion Alecsandri îi
povestea fratelui său, poetul, întrevederea pe care o
avusese cu principesa când îi prezentase condoleanţe:
„Audienţa mi-a fost acordată atât de principesă, cât şi
de cumnatul său, Principele Leopold. De aceea, de
îndată ce a citit scrisoarea ta, exuberanţa Principesei,
mai impresionabilă ca niciodată, a putut să se manifeste
în familie şi să fie urmată de un schimb de idei şi de
lacrimi care m-au făcut să nu mă pot stăpâni, mai ales
la lectura versurilor. Ele au făcut ca acele prime
senzaţii să fie şi mai puternice şi propriile mele lacrimi
s-au grăbit să salute frumuseţea lor… Întâile cuvinte
ale principesei, după ce s-a mai liniştit puţin, au fost:
«Oare n-am să-l pot vedea şi pe fratele
dumneavoastră? Prezenţa lui mi-ar face mult bine»”.
Într-o scrisoare din 5 noiembrie 1903 adresat ă
biografului ei George Bengescu, Elisabeta scria: „Când
dragul nostru poet Alecsandri mi-a vorbit despre talentul
meu şi mi-a zis pentru întâia oară: «Noi!», m-am
îmbujorat toată şi mi s-a oprit respiraţia. Mi-am zis: e
un mare poet şi-mi spune: «Noi!». Când, mai târziu,
i-am pictat ilustraţia pentru poemul Concertul în
luncă, am plasat discret acolo o ruină înconjurată de
silfide care dansează şi formează împreună cu ruina
cuvântul Nous”.
Ocazia de a fi publicată s-a ivit câteva luni mai
târziu. În timpul unei şederi la Franzensbad, a primit
vizita ambasadorului Rusiei, Wilhelm de Kotzebue, care
fusese cândva consul în Moldova şi deja tradusese în

germană şi publicase în 1857, la Berlin, sub
titlul Rumänische Volkspoesie, Poezii populare
româneşti, adunate de Alecsandri în culegerea sa de
folclor românesc. Kotzebue a fost cel care i-a relevat
reginei talentul poetului. „Neîndrăznind încă să-i prezint
opera personală”, îi scria Elisabeta biografului său
George Bengescu, „i-am arătat traducerile mele de
poezii româneşti, care erau pline de greşeli şi stângăcii,
căci, deşi trecusem deja de treizeci de ani, n-aveam
nici cea mai mică noţiune clară despre arta poetică.
Cel mai bine am învăţat-o traducând”. Încurajările au
venit şi din partea romancierului Paul Lindau, care a
convins-o în 1878 să-şi publice în două periodice
germane, Gegenwart şi Magazin für die Literatur
des Auslandes, mai multe traduceri sub pseudonimul
E. Wedi, o anagramă a numelui său. Ecourile favorabile
care i-au însoţit încercările în presa literară germană
au făcut-o pe Elisabeta să se gândească să îşi publice
propriile versuri, rezervate până atunci doamnelor sale
de onoare. Carol nu vedea cu ochi buni un asemenea
proiect, temându-se de un eşec ce ar fi putut dăuna
prestigiului Coroanei, dar a acceptat, lăsându-se
convins de entuziasmul lui Alecsandri şi de faptul că
operele soţiei sale circulau deja în manuscris în înalta
societate din Bucureşti. Poziţia sa avea să se schimbe
total şi să accepte chiar să prezinte primul volum al
soţiei în faţa Academiei Române, câteva luni mai târziu.
De la jumătatea lui iunie 1879 până în primăvara lui
1880, în momentele de mare cumpănă în privinţa
sănătăţii, Elisabeta s-a încăpăţânat totuşi să scrie
versurile care aveau să-i consacre debutul. Rezultatul
a constat în trei lungi poeme: Sapho,
Hammerstein şi Furtuni, opere de peste două sute de
pagini. Elisabeta a semnat primul său volum cu un
pseudonim enigmatic: Carmen Sylva. Poate chiar la
îndemnul lui Carol, spre a delimita clar poeta de regină.
În privinţa alegerii pseudonimului, toţi biografii reginei
sunt de acord cu aceeaşi versiune. În timpul unei
audienţe la Palat, la începutul anului 1880, Alecsandri
a întrebat-o pe Elisabeta dacă şi-a ales un pseudonim,
pentru că publicarea primului său volum bătea la uşă.
Se gândise să îşi ia ca nume Carmen (latinescul pentru
„cânt”), ca un omagiu adus latinităţii regatului său, dar
un singur nume nu i se părea suficient. Spre a fi
credibil, pseudonimul trebuia să fie compus din două
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Quella-Villéger, interesat de prietenia literar ă dintre
scriitorul francez şi Regină, tocmai a terminat un volum
ce reuneşte corespondenţa pe care cei doi au
purtat-o şi mi-a cerut să îl prefaţez. Volumul va apărea
la Editura Vremea, în traducerea Silviei Colfescu, la
toamnă, iar în ediţie franceză urmând să fie prezentat
la casa lui Loti de la Rochefort.
„Grigorescu a fermecat-o încă de la prima lor
întâlnire”
În contextul istoriei Principatelor Române, în
care figurile feminine sunt
foarte puţine, cum a fost
imortalizată fotografic şi plastic
imaginea Elisabetei de Wied?
Poate ne povestiţi câte ceva legat
şi de pasiunea sa pentru arta lui
Grigorescu.
Portretul unui suveran, deşi
poartă trăsăturile fizice care îl fac
recognoscibil contemporanilor şi
generaţiilor următoare, este unul
idealizat, care exclude orice
pasiune imediată. Este imaginea
funcţiei celui reprezentat,
înconjurat cel mai adesea de un
decor evocator. Anumite abateri de
la rigoarea portretului erau permise
în cazul portretelor consoartelor,
acestea fiind excluse de la actul
politic decizional. În contextul
istoriei Principatelor Române, în
care figurile feminine sunt foarte puţine, iar în secolul
al XIX-lea, cu excepţia celei de a doua soţii a
Domnitorului Gheorghe Bibescu, Mariţica Văcărescu,
sunt persoane mai curând şterse, imaginea Elisabetei
de Wied, Doamna şi Regina României, era fondatoare,
mai ales că trebuia să se afle la originea unei linii
dinastice. Încă de la sosirea ei la Bucureşti, în 1869,
noua Doamnă a ţării a fost prezentată românilor graţie
litografiilor şi gravurilor mai mult sau mai puţin izbutite
ieşite de sub presa maiorului Dimitrie Papazoglu.
Primele portrete realizate de artişti importanţi încep
să apară însă cu cinci ani mai târziu. George Peter
Alexander Healey, portretistul preşedinţilor americani
din anii 1870 şi 1880, pictează trei portrete în costum
naţional, păstrate la Muzeul Naţional de Artă, la castelul
Peleş din Sinaia şi la cel de la Neuwied, care, fără
îndoială, fuseseră date de Elisabeta familiei sale. Şi
Franz von Lenbach trece prin Bucureşti, într-o scurtă
vizită, în 1880. Portretul final este la familia de Wied,
iar pastelurile pregătitoare se găsesc acum la Muzeul
Naţional de Artă. Poate cel mai reuşit portret dintre
toate acestea a fost însă cel intimist realizat de Nicolae
Grigorescu în 1879-1880 şi care o reprezenta în
cabinetul ei de lucru de lângă sera din vechiul Palat
(continuare în pagina 51)
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Fotografii din arhiva personală a lui Gabriel Badea-Păun

nume. Încercase mai multe cuvinte latineşti. A crezut
un moment că a găsit soluţia în Avis („pasăre”), dar,
la sugestia doamnei sale de onoare, Zoe Bengescu, a
renunţat la el pentru Sylva („pădure”), care îi amintea
de pădurile copilăriei de la Neuwied, pe care le-a
îndrăgit dintotdeauna. Aşa a început „uzina de vise”,
cum o numea Regina Maria pe predecesoarea sa,
publicând mai bine de 50 de volume de versuri, proză,
dramaturgie şi aforisme, publicate în germană şi
franceză, traduse în aproape toate limbile europene.
„Când îmi vine o idee”, scria
ea, „indiferent că vreau sau nu,
trebuie să mi-o exprim şi s-o
strecor în versurile mele; doar cu
acest preţ îmi regăsesc liniştea.
Ambiţia mea e să scriu îndeajuns
de firesc, pentru ca fiecare să aibă
impresia că ar putea face la fel.
Aspir să pot prezenta adevărul sub
o formă acceptabilă şi fără
asprime, spre a-mi alina astfel
povara sufletului. Acest lucru
presupune un bagaj literar
prealabil, baza, şi mai cu seamă
presupune să fi trăit toate acestea
şi trebuie ajutat de maturitatea
personalităţii noastre… Lucrurile,
odată scrise, le uit într-o asemenea
măsură încât nici nu le mai
recunosc ulterior. Pe scurt, când
scriu, am sentimentul unei
descărcări electrice”.
Câteva cuvinte despre antologia de aforisme şi
poezii Fluturi sărutându-se (Curtea Veche
Publishing, 2013)
În 1882, Carmen Sylva a publicat la Calman-Lévy
(Paris) un tom de aforisme intitulat Les Pensées d’une
reine (Cugetările unei regine), o cărticică scrisă în
limba franceză ce reunea peste două sute de cugetări,
împărţite pe mai multe capitole: viaţă, omenire, iubire,
fericire, spirit, artă, datorie, orgoliu, politică. Volumul,
remaniat cu contribuţia lui Pierre Loti, care o vizitase
la Sinaia în septembrie 1887, urma să fie republicat în
1888 şi să fie distins de Academia Franceză cu Prix
Botta. Este probabil volumul lui Carmen Sylva care a
rezistat cel mai bine trecerii timpului. Editorul francez
care a publicat biografia a fost cucerit de aceste
aforisme. Precedasem fiecare capitol de un aforism
ca motto, iar editorul mi-a cerut un text în care s ă
explic geneza volumului, deoarece intenţiona să
realizeze o nouă ediţie, care a şi apărut în 2013.
Concomitent, m-am gândit să îl reiau şi în versiunea
românească, dar însoţind aforismele de poezii şi de o
bogată iconografie. Traducerea aforismelor a fost
semnată de Doina Jela Despois, cu o prezentare
grafică de excepţie. Marele specialist al lui Loti, Alain
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Valul lui Traian dela nordul Dunării

Nu departe de Gherghina, peste câmpiile din
vecinătate, trecea urma faimosului val al lui Traian, calea
militară romană, cum o numea regretatul D. Bolliak.
În localitate, acest mol, zis şi valul lui Atanaric (vezi
harta lui Mănciulescu), pleca din malul stâng al Siretului,
500 metri la vestul satului Şerbeştii-vechi şi la estul satului
Mihalea (după ţărmul drept), în
dreptul vechiului pichet de
frontieră moldo-munteană, Nr.
103, Ruptura.
El ia direcţia nord pu ţin
înclinată la est ridicându-se treptat,
dela faţa apei, pe coasta înălţimilor
malului stâng al văii Siretului, până
la vârful dealurilor, terminându-se
spre Tuluceşti în malul Brateşului.
Acest val nu trebuie confundat cu
acel dela nordul gurilor Dunării
care se crede prelungirea celui
general ce începe prin Banat.
Miron Costin arată că pe timpul
său, acest şanţ, se numea curat
Troianul şi se credea să fi fost săpat
de oştirile marelui Traian, «El
încrucişează toate apele: Siretul,
Prutul, Nistrul, Bugul şi Niprul
până la Don»... «Eu l’am trecut
aproape de Nipru pe la un târg
anume Vcioraşnoia,... nu departe
de Kiev».
Nicolae Costin adaugă că era săpat «spre a sprijini
locul despre câmpii, din partea T ătarilor».
Acest mol începe, zice Cantemir, prin dou ă şanţuri
dela Petru-Varadin şi de aci merge până la munţii Demir
Kapu (Poarta de Fier), atinge la Severin podul roman,
trece în judeţul Mehedinţi1, pe la satul Gvardiniţa, se
întinde apoi ca un simplu şanţ, în o direcţie est-westică
puţin înclinată către nord-est prin tot lungul Munteniei
— trecând prin suburbia Beli-Vaca, în Craiova, prin sudul
Drăgăşanilor, judeţele Muscel, Dâmboviţa, Prahova, pe
la sudul oraşului Ploeşti, pe la sudul oraşului Buzău, prin
judeţul Râmnicul-Sărat, prin judeţul Brăilei — şi al
Moldovei de jos. Trece pe la Gherghina şi se încrucişează
cu Prutul (la nordul Brateşului) la vadul lui Isak (satul
Troian sau Traian).
În acest parcurs el a devenit pe alocurea foarte greu
de recunoscut şi este adesea numit prin popor şi drumul
Avarilor.2
Dela satul Troian, de lângă Prut, trece în Basarabia 3
(pe la nordul Bolgradului) prin Botna, prin G ăuşani şi
mergând prin toată Tartaria se termină la apa Donului 4
(la nordul Mării Negre).
Pe vremea lui Cantemir, în Moldova (1712), avea o
adâncime de 12 coţi.
În Basarabia (unde acoperă nordul lacurilor litoralului
maritim, urmând cu puţină diferenţă frontiera politică a
tratatului din 1856) acest mol are aproape constitu ţia
molului lui Traian din Dobrogea, dintre Dun ăre şi Marea

*

Neagră, dintre Cernavoda şi Constanţa. Şi aci, ca şi
acolo, poporul îl atribuie Cesarului.
Între Prut şi Nistru, el era dublu; adică un al doilea
capăt, între Leova şi Bender, paralel celui dintâi, acoperea
apropierea văii danubiene.
«În adevăr, zice Reclus, nu era suficient o singur ă
linie de apărare, de închidere, a
porţii unor câmpii atât de fertile,
ale căror bogăţii naturale trebuiau
să aprindă cupiditatea tuturor
cuceritorilor.5
Iată ce se mai spune asupra
construcţiei acestui val:
«Spre asigurarea Daciei, după
ce o cuprinse, Traian a dislocat
în ea legiunile militare: Legiunea
XIII Gemină şi Legiunea XXXV
Ulpia victrix. Apoi a ridicat mai
multe întărituri; între aceste se
numără şi vestitul val al lui
Traian, care, pornind din apusul
provinciei, se lungea spre răsărit
până la gurile Dunării, lăsând la
o parte Basarabia de sus. Valul era
construit foarte solid, având o
înălţime de 2 metri, o lăţime de 3
metri şi era dublat în afară de un
şanţ.
Acest val uriaş a fost început
de legiunile romane, în anul 105
d. Chr. şi s’a terminat abia în 115. 6
El trecea peste văi şi dealuri şi avea, în punctele sale
mai înalte, turnuri de pază şi alte feluri de întăriri».
Mihăilescu, inteligentul profesor din Bucure şti,
susţine şi el că ar fi făcut de Traian 7. Pe la 1771, avea o
adâncime, pe unele locuri, de patru bra ţe8.
Note:
1
. Pe la sudul oraşului Cerneţi.
2
. Laurian, bătrânul, pe la 1845, întrebând în Craiova pe
unde trece şi de cine este făcut, sătenii i-au răspuns: Leru
(Aurelian) împăratul, când a trecut, dela apus, spre r ăsărit,
a tras cu plugul această brazdă (aşa îl numesc ţăranii); alţii
spun că ar fi fost tras cu suliţa şi că se întinde spre răsărit
până la Ierusalim, (Mag. Ist., II, pag. 103).
3
. În Basarabia este îndoit dela west la est aproape paralel
şi foarte departe o ramură de alta.
4
. Acest fluviu (Donul) în idioma scandinav ă purta
numele de Wanaguisil sau râul Vendelor; dup ă ruşi, arabii
l-au denumit Nehrer-Rusiet. Vechiul Thanais (nume care
înseamnă râu curgător) se contrasta în Ton sau Tan, de
unde prin schimbarea lui T. în D. face Don sau Dan.
5
. E. Reclus, Géographie Universelle.
6
. Rössler, Romänische Stud., pag. 46 (ap. Aurora
Română. Anul III, pag. 25 note).
7
. Mihăilescu, Curs Geografie, Bucuresşti, 1882,
pag. 36.
8
. Filip Henry Dilthey, op. cit.
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Brăila *
Cam către anul 367 Valinte trecând Dunărea lângă
actuala Brăila, a capturat o importantă căpetenie
vizigotă, Arintheus, cu toată trupa sa însă a fost obligat
să se înapoieze imediat din cauză că Athanaric se
fortificase în teribilul bastion carpatin al Vrancei. La
368 apele Dunării fiind prea mari, Valinte nu poate
întreprinde nimic. Într’o nouă expediţie pornită din
Marcianopolis, trecând Dunărea pe un pod de vase la
Isaccea, a bătut pe Goţi şi a încheiat pace după discuţii
ce a ţinut între plenipotenţari, o zi întreagă, pe un vas
ancorat în mijlocul Dunărei.
Nu se ştie pozitiv când oraşul Brăila a început să
poarte numele ce-l are astăzi.
În evul mediu, Veneţienii au instalat, pe Dunărea
de jos, în apropierea pădurilor Dobrogei, o factorie de
unde ei îşi procurau butoaie pentru comerţul lor.
Factoria a luat numele de Varelliana iar pe dialectul
genovez Barilliana. Este probabil că Brăila derivă din
Barelliana prin contracţiunea vorbei la trecerea în
limba română.
Se spune adesea că oare când s’ar fi numit şi
Peristhlaba.
Dela începutul comerţului Genovezilor în Marea
Neagră şi pe Dunărea de Jos, strălucirea ei a mers
crescând:
Un istoric bizantin 1 numea Brăila «cea mai celebră
piaţă din toate ţările române».
«Negoţul său era, adaogă Hasdeu, atât de întins,
încât în cursul evului mediu a fost vizitată până şi de
vasele spaniole, venite din depărtatele ţărmuri ale
Barcelonei»2.
S’ar putea crede că actualul nume nu poate fi
altceva decât o deducere din vorba genoveză Bariliana,
epitet ce i s’ar fi putut prea bine să i să dea ca rezultat
al concentrării doagelor din pădurile Munteniei şi
Moldovei, cu cari se construiau acele faimoase barile
(butoiaşe) rămase până târziu ca mijloc de transport
volant în comerţul levantinilor şi chiar în lumea întreagă.
Numele Brăila este posibil să fie o deducere din
Bariliana.
Actualul nume apare în istorie cam spre începutul
mileniului actual, sau, cel mult, până în suta a zecea.
Istoria comerţului italian, reprezintat prin Genovezi,
Veneţieni şi Pisani, n’a lăsat nimic să transpire de ceea
ce acest oraş ar fi putut fi în epoca de mărire a acestor
mari comercianţi. Oricum însă, este fără îndoială, că
a fost una din acele factorii comerciale atât de dese,
bogate, cât şi importante, pe Dunărea de Jos şi pe

coastele occidentale ale Mării Negre.
La constituirea statului muntean, în secolul al
XIII-lea, Brăila urmă să se alipească domniei
teritoriale, care a ţinut mult timp suveranitatea pe
ambele ţărmuri ale gurilor fluviului, până la mare.
Când închiderea Bosforului şi Dardanelelor a silit
pe Genovezi şi pe ceilalţi Italieni să restrângă relaţiunile
lor comerciale cu Marea Neagră, Brăila a încetat să
fie un mare centru comercial, fără ca, cu toate acestea
să piardă cu totul valoarea sa.
Încă dela 1412 Polonia, Moldova şi Muntenia erau
unite contra Turcilor spre a susţine imperiul bizantin
care se afla în agonie 3.
La 1426 domnind în Moldova bunul Alexandru,
progresele Turcilor au neliniştit mult pe creştini. După
sfaturile lui Sigismund, împăratul Germaniei, Moldovenii
s’au unit cu Polonii şi contând pe ajutor din partea
Germanilor, s’au decis să facă război Turcilor. O
expediţie moldo-polonă s’a pus în mişcare. Două luni,
şeful acestei expediţii, Cobilenie Grimatie, prefect polon
în Sanoţen, a aşteptat la Brăila (ad Brailovium), ca
Sigismund să intre în campanie; împăratul însă reţinut,
în Boemia, de oarecari circumstanţe — sau îndemnat
de catolici cari nu voiau să susţie pe Bizantini4, — n’a
putut veni în ajutorul creştinilor, aşa că trupele moldopolone au fost nevoite să se întoarcă acasă fără să
înceapă războiul. Aceasta n’a împiedicat pe Unguri
să acuze pe Poloni şi Moldavi că au lipsit dela locul
de întâlnire.
Aceasta este prima menţiune ce se face în istorie
şi sub numele ce am văzut, de oraşul Brăila5.
Note:
. Stritter, Memoriae populorum olim ad Danubium
2
incolentium. Petersburg, 1789, în 4 , Tom. II, pag. 920.
«Prailabum (Brăila) urbem Dacorum quae tottus Daciae
forum erat celeberrimum... », citat de Hasdeu în Ioan Vodă
cel Cumplit.
2
. După cum asigură V. Alexandrescu vizitând arhiva
municipală din Barcelona. Idem.
3
. I. Heliade Rădulescu, Dacia şi România, pag. 137.
4
. Ibid.
5
. Krommer, pag. 293.
1

* Lt.-Colonel Mih. Drăghicescu, Istoricul
principalelor puncte pe Dunăre dela gura Tisei până la
Mare şi pe coastele mării dela Varna la Odesa ,
Bucureşti, 1943.
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Dragă Nicolae,

Răspund rugăminţii tale de a relata cum a fost
cu decretul de interzicere a avorturilor, cunoscut
ca Decretul cu articol hotărât, pentru că Decretul
a fost printre decretele comuniştilor cam ce era
Tovarăşul printre tovarăşi.
A fost blestemul poporului român şi a vieţii mele
de ginecolog. Ziua în care a intrat în vigoare,
1 octombrie 1966, a coincis cu prima mea zi de
muncă când m-am prezentat în calitate de intern
clinic la maternitatea spitalului „Ilie Pintilie” care
funcţiona în clădirile fostului sanatoriu Mărcuţa,
locul în care i s-a dat cu bolovanul în cap marelui
Eminescu.
Prima mea zi ca medic a fost ziua în care la
maternitatea „Ilie Pintilie” se sigilau trusele.
În lupta dintre Ceauşescu şi femeile României,
prima rundă a fost câştigată detaşat de tovarăşul
Ceaşcă care şi-a luat toate măsurile de siguranţă.
Nu numai că avorturile au fost interzise, dar a fost
oprită şi contracepţia. Cea hormonală nici măcar
nu intra în discuţie, cât despre sterilet, deşi nu era
oficial interzis, nimeni nu îndrăznea să-l aplice.
Pentru că, vezi tu, Nicolae, comunismul funcţiona
nu pe premisa că este admis tot ce nu este interzis,
ci pe principiul că e interzis tot ce nu este admis
oficial, explicit, cu acte. Ori nu existau acte şi nici
măcar dispoziţii privind steriletul.
Într-un an de zile s-au umplut străzile
Bucureştiului de femei cu burta la gură. Copiii
născuţi în această perioadă au fost porecliţi mai
târziu decreţei.
Unu-n braţe, altu-n maţe, acesta era visul
Tovarăşului. Le-a prins pe nepregătite pe femeile
României tovarăşul Ceaşcă şi ţinea strâns.
Nici medicii nu mai ştiau ce să facă, erau
ameţiţi ca nişte peşti în apă tulbure.
Când eram secundar în anul întâi la Polizu,

doctorul Titi Gheorghiu, om respectat şi membru de
vază al staff-ului, fiind şef de gardă a decis să fie
chiuretată o pacientă cu avort şi şoc hemoragic şi a
fost sancţionat pe motiv că bolnava aparţinea teritorial
de o altă maternitate. Gheorghiu a luat seamă şi când
a avut din nou un caz similar a refuzat chiuretarea
femeii, a meşat-o vaginal, i-a pus două perfuzii şi a
trimis-o în teritoriu. A fost din nou sancţionat. Ei, atunci
Titi s-a dus la autorităţi şi le-a spus:
- Am primit două sancţiuni pentru două decizii
contrare în aceeaşi speţă. În mod logic, una din sancţiuni
trebuie să-mi fie retrasă. Dumneavoastră decideţi care.
Numai că organele, ca nişte coţcari hâtri, i-au
răspuns:
- Greşiţi, tovarăşul doctor. Ambele sancţiuni sunt
valabile. Pentru că noi nu v-am sancţionat pentru ce
aţi făcut sau pentru ce n-aţi făcut. Noi v-am sancţionat
pentru lipsă de orientare.
Că erau învăţaţi cum să-i facă pe oameni din vorbe.
Bietul Titi nu înţelegea că cei de la putere deţineau
logica supremă, logica logicii şi dacă le venea aşa chef
să-şi facă nevoile, dejecţiile urmau să cadă pe el
conform legilor gravitaţiei pentru că ei erau deasupra,
iar el dedesubt.
Până la urmă şi-au revenit din uluială şi doctorii şi
muierile, au început cumva să se organizeze. S-a
declanşat gherila, mişcarea de rezistenţă, lupta dintre
stat şi popor având ca obiect şi subiect aia neagră.
Au început să-şi introducă femeile pe gura mitrei
tot ce le trecea prin cap şi se găsea la îndemână: sonde
de cauciuc, sârme, tulpini de plante, fire de mătură. Îşi
făceau tot soiul de injecţii, stăteau cu orele cufundate
în apă fierbinte, ridicau greutăţi, săreau de pe mese şi
înghiţeau fel de fel de ceaiuri preparate de babe.
Saloanele maternităţilor s-au umplut cu avorturi toxicoseptice, a început să pută a moarte, femeile zăceau
peste tot, nu se mai găseau paturi, albe ca varul sau
galbene-vineţiu, cu insuficienţă hepato-renală.
Curbele demografice atât de dragi tovarăşului
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Ceauşescu au luat-o în jos. Tovarăşul a răspuns
înăsprind controlul şi represiunea. La ieşirea din spital,
toate pacientele care suferiseră un avort erau chemate
la miliţie unde erau supuse unor interogatorii
amănunţite din care nu lipseau două întrebări cheie:
una era ce ţi-ai făcut, iar a doua, când ai ajuns la
spital, cât ai dat la dom’ doctor. Numai că e greu să te
lupţi cu unii care au depăşit pragul, nu mai dau doi
bani pe viaţă. Aşa că ofensiva tovarăşilor s-a
împotmolit, a degenerat într-un război de uzură.
S-au ridicat şi dintre doctori haiduci ai chiuretei,
hălăduind cu trusa şi potera pe urmele lor, dintre care
unii şi-au câştigat faimă, au devenit celebri, au intrat
în folclorul ginecologilor. Erau când afară, când
înăuntru, iar când li se dădea drumul, o luau de la capăt,
atraşi de linguriţă ca motanii de mirosul de valeriană.
Nu am să le dau numele pentru că urmaşii lor mai
trăiesc, deşi eu, personal, îi consider eroi, chit că făceau
ceea ce făceau pentru a scoate parale. Eu, personal,
n-am făcut, mi-a fost frică. Am avut destui colegi,
oameni pricepuţi şi destoinici, care au avut de a face
cu Rahova şi Jilava. Am căutat să ajut, atâta cât s-a
putut în cadrul legal, lucrător îndurerat şi neputincios
timp de peste două decenii la abatorul partidului.
Problema avorturilor ţinea de competenţa miliţiei,
numai că de după umărul ei veghea soră-sa mai mare,
Securitatea, care supraveghea şi avea grijă să nu
scape lucrurile de sub control. Aceasta din urmă avea
un joc mai subtil, cu nuanţe. Ţin minte că eram la
Galaţi când o elevă care rămăsese gravidă şi nu a
reuşit să rezolve problema a hotărât să-şi ia viaţa.
Pentru gestul acesta a ales un loc public, fostul iaht
regal care ajunsese un fel de hotel-restaurant plutitor
ancorat pe malul Dunării. Umbla vorba, nu ştiu, că
printre lambriurile de mahon ale splendorii de altădată
se aciuiaseră ploşniţe. După Revoluţie, vasul a fost
vândut pe nimic unor englezi, chit că era patrimoniu.
Era o primăvară timpurie, se rupsese gheaţa şi
curgeau sloiuri pe fluviu, fata a urcat pe vas şi s-a
aruncat în apă. Numai că un marinar, un chelner,
ce-o fi fost el, de pe hotelul vapor a văzut şi a sărit
după ea reuşind, fapt remarcabil, să o aducă vie la
mal. S-a adunat lumea, s-a stârnit vâlvă. Fata a ajuns
la spital unde s-a constatat că-i gravidă. Peste câteva
zile a venit securistul la şeful maternităţii, doctorul
Lupu, să se intereseze de situaţia tovarăşei eleve, cum
stă cu sănătatea.

- Cu sarcina nu-i nicio problemă, i-a asigurat Lupu.
Nu pierde sânge, colu-i închis.
- Păi, nu-i bine, dom’ doctor (pe medicii cu adevărat
importanţi, securişti-i domneau, pe noi ăştilalţi, ne luau
cu tovarăşe), până la urmă o să piardă şi sânge. Că nu
se pupă... Asta a fost tot. Băieţii vorbeau puţin, cu
măsură. Doctorul Lupu a înţeles ce era de înţeles şi,
vorba colonelului, a pierdut până la urmă şi sânge, aşa
că a chiuretat-o. Din poveste s-ar înţelege că securiştii
erau oameni şi ei, părinţi de copii, dar eu cred că mai
degrabă se comportau precum pompierul de la grătarul
de făcut mititei, aveau mare grijă să nu dea tăciunele-n flacără.
Întâmplarea avea iz de telenovelă, era melodrama
perfectă, ori românul e sensibil la melodrame, iar dacă
tot erau chemaţi să gestioneze o melodramă petrecută
în public, la scenă deschisă, aveau ei grijă să îi asigure
un final fericit.
Ca întotdeauna în istorie, sărăcimea a fost cea care
a achitat din greu nota de sânge a Decretului, dar au
avut şi tovarăşii morţii lor, şi-a adus şi nomenclatura
obolul. În ceas de noapte, târziu, într-o clinică
bucureşteană a decedat, în cabinetul profesorului, în
urma unui chiuretaj clandestin, o tânără studentă care
era fiica marelui Patilineţ. Fusese chiuretată prost în
altă parte, tot clandestin, se infectase, profesorul a
rechiuretat-o, a făcut stop cardiac şi s-a dus. Tată-său
era jupân de jupân, în momentul acela răspundea, pe
linie de partid, de miliţie, de armată, procuratură şi
securitate, dar ei nu i-a folosit la nimic. Patilineţ-tatăl a
avut şi el parte de un sfârşit tragic. A încercat să
comploteze împotriva Tovarăşului după ce îi fusese om
de încredere, a decăzut politic, a fost trimis la Ankara
unde a şi murit în condiţii suspecte, călcat pe şoselele
Turciei de un camion care transporta cărămidă. Nici la
vârf nu era linişte. Tovarăşii se urau între ei şi se
urmăreau unii pe alţii. În România acelor ani, nimeni
nu avea încredere în nimeni.
În mod ciudat, tot legat de avorturi, a fost momentul
în care am aflat despre iminenta cădere a Tovarăşului.
Era în octombrie 1989, lagărul comunist se prăbuşea
trosnind din toate încheieturile şi numai la noi era linişte,
părea să nu se întâmple nimic. Tovarăşul era
omniprezent şi stăpânea ferm situaţia. În noaptea aceea
eram de gardă şi undeva la crăpatul zorilor am fost
trezit de echipa operativă care a adus victima unui avort
provocat. Era o tânără de o frumuseţe incredibilă, cu
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părul lung, blond, cu ochii albaştri şi o albeaţă nefirească
a pielii dată poate de lipsa sângelui care se scursese
din ea. Era evident moartă, morţii nu aveau ce căuta
la spital, sunt transportaţi la Institutul Medico-Legal,
dar cei care au adus-o erau la modul sincer disperaţi,
înciudaţi pe neputinţa lor, nu voiau să se dea bătuţi,
sperau că pe undeva mai pâlpâie nişte urme de viaţă.
Am chemat anestezistul, conform protocolului, şi nu
am putut să facem altceva decât să constatăm decesul
care, de altfel, era evident. Am stat îndelung cu toţii în
picioare în jurul copilei, a fost ca un fel de priveghi,
nimeni nu îndrăznea să rupă momentul, se făcuse deja
dimineaţă, lumina zilei se iţea prin ferestre şi atunci
unul din cei care o aduseseră a spus:
- Chiuretaţi-le şi voi, doctorilor. Că doar n-o să
stăm ca proştii să privim cum ne omoară ăsta pe toţi.
Erau o mulţime: procurorul, medicul legist, miliţienii,
oameni de care eram învăţaţi să ne fie frică, organele,
osatura regimului. Nu se mai fereau între ei, nu se
fereau nici de noi, nu ştiu ce era în sufletul lor, dar
cred că se simţeau mizerabil. Au dat a lehamite din
mână, şi-au luat mortul şi au plecat, iar eu, rămas singur,
am înţeles că e gata, s-a sfârşit, că o să se termine cât
de curând cu domnia lui „ăsta”, cu tovarăşul Nicolae
A. Ceauşescu.
Am avut privilegiul de a afla dintr-o sursă primară
sfârşitul poveştii. Căci cel care a elaborat decretul de
abrogare al decretului a fost prietenul meu Lucian
Stângu. Lucra ca jurist la Consiliul de stat, era un fel
de speech-writer juridic, punea pe hârtie în termeni
de specialitate voinţa şi toanele puternicilor zilei. Un
servitor cu adâncă ştiinţă de carte, util celor pohtitori
să conducă.
Şi iată că pe 23 decembrie, la o zi după fuga lui
Ceauşescu, a fost chemat la Ministerul Apărării
Naţionale, unde se aciuase noua conducere. A plecat
speriat, tremurând tot, ţinând în mână o batistă cu care
trebuia să facă, în faţa porţilor, nişte semne anume,
aşteptând dintr-o clipă în alta să i se înfigă glonţul în
ţeastă. La Ministerul Apărării, ascuns sub o masă,
pentru că se trăgea de afară, împreună cu tovarăşul
Silviu Brucan, pe vremea aceea încă se mai folosea
apelativul tovarăşe, a primit indicaţia preţioasă pe care
o reproduc ca atare:
- Anulează decretul cu avorturile, să se fută românul
şi să nu mai facă politică. (Nu mi-am permis să

amendez textul fiind vorba de o mărturie istorică.)
Decretul de abrogare al Decretului a fost redactat
în patru labe sub masă.
De două ori l-a aşezat istoria pe prietenul meu
Lucică într-o poziţie cel puţin incomodă. Şi în ambele
dăţi a fost vorba de sex şi de abrogări. La începutul
anilor 90, pe când era secretar de stat la Ministerul
Justiţiei, a trebuit să primească o delegaţie a societăţii
civile din vest care cerea abrogarea imediat ă a
legislaţiei privind homosexualitatea. Lucică i-a ascultat
răbdător, i-a omenit cu cafele, le-a şoşonit temerile,
le-a explicat că priveşte revendicările cu înţelegere şi
simpatie, că se rezolvă, că dorim să fim şi noi europeni,
dar acum altele sunt problemele majore ale ţării, să
aibă şi ei puţintică răbdare. Au plecat mulţumiţi, au
spus sunteţi un om deosebit, prietenul nostru, s-au făcut
şi protocolarele schimbări de cărţi de vizită.
Peste câteva săptămâni, a început calvarul pentru
Lucică. De unde era un reprezentant de vază al
blocului, a ajuns peste noapte un paria. La vederea lui,
bărbaţii rânjeau, femeile îl priveau cu dispreţ, iar
mamele îşi trăgeau copiii de mână. Căci din cutia poştală
a domnului Stângu se revărsau nemilos, din prea plin,
sub privirile uluite ale vecinilor, reviste deocheate din
cele cu bărbaţi pentru bărbaţi, ofranda occidentalilor
care solicitaseră audienţa.
A tratat problema cu o stoică resemnare, ca făcând
parte din avatarurile profesiei.
Câte femei au murit de pe urma Decretului?
Numărul precis nu se ştie, nu există statistici. Se
estimează a fi fost 10 000. Alte 100 000 au fost castrate
chirurgical, li s-au extirpat la operaţie ovarele cu uter
cu tot. E mult, e puţin? Moartea unui om este o
tragedie, moartea unui milion e doar o cifră statistică.
Acestea sunt spusele Tătucăi, a lui Iosif Visarionovici
Stalin.
Foamea, setea, somnul sunt necesităţi primare ale
fiinţei umane. La fel şi sexualitatea. Numai că omul
i-a tot adăugat floricele, a populat-o cu fanteziile sale.
Comunismul lui Ceauşescu nu s-a lăsat mai prejos
în această privinţă. A inventat sexul cu aromă de
moarte. Un brand românesc.
Cu drag,
fratele tău, Gheorghe.
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*

Victoria MILESCU

Anul acesta, spre a marca împlinirea a 100 de
ani de la ceea ce s-a numit dadaismul, s-au organizat,
atât în România cât şi în străinătate, diverse expoziţii
de fotografii, afişe, texte, reviste, simpozioane,
lucrări dedicate lui Tristan Tzara, iniţiatorul acestui
curent avangardist. Într-un astfel de context se
înscrie şi cartea DADA –
Triunghi epistolar (Editura
RAWEXCOMS, 2015) semnată
de Florin Colonaş, cunoscut în
presă prin articolele sale dedicate
unor artişti români contemporani,
fiind în acelaşi timp şi un bun
cunoscător al curentelor
avangardiste, dovadă cartea sa
din
2013,
Revizitând
avangarda.
După
cum
sugerează şi titlul, DADA –
triunghi epistolar are la bază
corespondenţa (1916-1920) a trei
artişti reprezentativi ai
dadaismului: Tristan Tzara,
Marcel Iancu şi Francesco
Meriano, doi români şi un italian.
Pasionat şi de teatru, dl Florin
Colonaş s-a gândit la o punere în
scenă a textelor, lucrarea de faţă
fiind o dramatizare cu indicaţii regizorale, e drept,
minime. Cum s-a ajuns şi la reprezentare pe scenă,
aflăm din spusele autorului. Mai întâi, a apelat la
directorul Naţionalului bucureştean, actorul Ion
Caramitru, care a citit materialul, dar proiectul nu
s-a concretizat. În schimb, directorul nou-înfiinţatului
teatru „Metropolis“, actorul George Ivaşcu, a
exclamat: „Ai nimerit unde trebuia!“. Astfel, Soiréeul Dada a văzut lumina rampei la 29.10.2007.
Regia i-a aparţinut cunoscutei Cătălina Buzoianu,
care a venit cu ideea unui spectacol-lectură, cele
trei personaje fiind interpretate de un singur actor.
Acesta a fost Vlad Ivanov, care a realizat un „oneman show“ solicitant şi de excepţie. Cu talent şi
inteligenţă, Vlad Ivanov a reuşit să contureze
fiecare personalitate din acest „triumvirat artistic“,

dar şi să sugereze trăsăturile epocii, efervescenţa
creatoare, spiritul nonconformist într-o Europ ă la
începutul Primului Război Mondial. Cea mai pregnantă
figură este, evident, cea a poetului şi eseistului Tristan
Tzara, născut în 1896, într-o familie relativ înstărită,
la Moineşti, unde se află şi acum un monument dedicat
memoriei sale, inaugurat la acea
vreme de profesorul Alexandru
Piru. La 6 februarie 1916, Tzara
fondează la Zürich, în Elveţia, la
Cabaretul „Voltaire“, dadaismul,
care clama libertatea absolută
prin negarea absolută a vechilor
canoane, a tradiţionalismului în
artă şi în viaţă. Se voia un protest
împotriva formelor constituite şi
pleda pentru spontaneitate,
arbitrariu, neprevăzut. „Dada se
îndoieşte de orice“, spunea
iniţiatorul, nebănuind ce influenţă
uriaşă va avea această mişcare
asupra literaturii, muzicii, plasticii,
dansului etc. Prietenul său,
Marcel Iancu, de aceeaşi vârstă,
20 de ani, este pictor, arhitect,
face xilogravuri colorate
reproduse în revista „La Brigata“
a italianului Franceso Meriano, în vârstă de 21 de ani,
cel de-al treilea autor epistolar, care într-o viaţă scurtă,
de nici 40 de ani, a realizat foarte mult; a fost director
de ziar, profesor universitar, parlamentar, consul
general al Italiei în câteva ţări din lume şi a făcut chiar
şi o scurtă vizită în România. Între cei trei tineri se
naşte un sentiment de solidaritate vizând aceleaşi idei
şi idealuri. Se informează reciproc despre evenimente,
se sprijină în promovarea operelor personale, cu
însufleţire şi sinceritate. Tzara are Revista Dada,
Galeria Dada, Colecţia Dada şi colaborează cu nume
importante, încercând să atragă artişti din întreaga
lume: Hans Arp, Max Ernst, Andre Breton, Louis
Aragon, Marcel Duchamp etc. Tzara îi scrie febricitat
lui Meriano despre lucrarea sa, Première Aventure
(continuare în pagina 23)
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Aflându-ne în postumitatea valorosului poet
Corneliu Ostahie, vom încerca o panoramare a
mesajelor lirice transmise de volumele publicate
în timpul vieţii, care pot fi regăsite şi
introspectate prin intermediul volumului antologic
Clinamen (Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013).
Poezia lui Corneliu Ostahie propune o complexă
ideatică, parcă mereu
expansionistă, totul
pentru a marca atât de
problematizanta
interiorizare
consubstanţială fiecărui
text din prezenta
antologie. Sunt căutări
neîncetate, pătrunderi
temeinice pe teritorii ce
poartă de cele mai multe
ori nimbul misterului.
Impresionează vocaţia
metaforizării, stare
aparte proprie sufletului
poetic. Păşim printre
simboluri fecunde. Un
deosebit spirit al fineţei
conferă nebănuite
deschideri poetice:
„Când sângele-mi străbate înspre tine/ întinderi
nesfârşite de petale/ amiaza lucrurilor fără
depărtare/ sugrumă cerul viscolirii tale.// Şi-n el,
bolnav de licărul din urse,/ de ochiul meu
decapitat şi stins/ stă trupul lumânărilor de
smirnă/ peste colina somnului întins.” Multiple
ecouri ermetizate situează versurile lui Corneliu
Ostahie sub pecetea tainei. Câteodată, un orizont
translucid asigură cadrul glisantelor desfăşurări.
Metaforele determină o suită de metamorfoze
care ilustrează plurivalenţa sintagmelor lirice.
Poetului Daniel Turcea, autorul inubliabilului
volum Entropia şi al ultraspiritualizatei Epifanii,
Corneliu Ostahie îi dedică acest bine ţintit poem
fulgurant: „Şi nimeni nu mai crede că se poate/
muri de boala sfântă-a lunecării/ şi vine îngerul
unei zăpezi ciudate/ să-ţi bată-n geam cu semnul
amânării// şi cad strălucitoare lame de argint/ pe
istovirea simţurilor tale/ precum o ghilotină
pipăind/ zbaterea sângelui cu degetele goale.”

Impresionantul sincretism al valorilor acvatice cu datele
esenţiale proprii focului conferă acestui discurs nebănuite
potenţialităţi întru elevare. Persistă senzaţia că autorului
îi sunt la îndemână mai multe registre lirice, prin
intermediul cărora descinde în mijlocul evidenţelor şi
ocultărilor Fiinţei. Poetul are drept principală vocaţie
expansiunea, cucerirea a cât mai multe spaţii adânc
spiritualizate. „Oglinzile”, însoţind
nelipsitele „armuri” divers
aspectate, contribuie la fluidul
misteriosofic al versurilor din
Clinamen. Deosebit de pregnanta
cromatică urmează legile sângelui
menit a se împotrivi vibraţiilor
neantului. Prin faţă ne trece un
eclectic decor al viselor ce animă
interiorul
creatorului,
supramundaneitatea acestuia
funciară. Fiorul desprinderii
posedă accepţiuni asimilabile
sistematicelor
dereglări
rimbaldiene: „înainte de a-mi slăbi
tendoanele nervii şi-nainte ca
sfera/ oţelită a lacrimii să coboare
sub ţărâna fierbinte/ te-am văzut
descriind în amfiteatrele
subpământene/ anatomia pietrei
lipsite de suflet// încă eram bucuros/ încă-l puteam
batjocori pe cel atârnat/ în hamacul indiferenţei de labele
sfinxului// ce era înflorit puteam ignora aşteptând să se
piardă/ plumbul topit îmi desluşea isteţimea/ sfârcul
cenuşiu al căii lactee fereastra/ şi un exil suportabil:
iubeşte/ fiinţa singurătăţii ademenită de noapte/ ea este o
coardă sunătoare-a palorii definitive/ oare nu trebuia
să-mi fi fost de ajuns?/ oare de lestul zburătoarelor
scufundate în cer/ sângele meu să fi fost mai bolnav
ca de moarte?// ochiul vărgat al distanţelor fără
întoarceri/ se uită la mine”. De multe ori, lacrimile
însoţesc clivajele meandrice ale poeziilor. Conţinutul
dramatic are parte de sublimări estetice în unele texte
cu o deosebită apetenţă sensibilă, aşa cum este şi această
edificatoare ipostază a unei specii de vizionarism
hibernal: „fereastra ca o lungă întunecare în viscol”.
Poetul privilegiază neliniştile camuflate într-un discurs
pigmentat adeseori cu formulări memorabile, dăruite
fără rest evanescenţei. Cele aparente au parte, adeseori,
de formulări adâncind enigmele. Pe himerofilele căi

22
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

străbătute se ivesc, inevitabil, şi majore pericole, în
atât de speciala ordine a spiritului. Creatorul este,
câteodată, captivul unui adevărat bestiar oniric,
determinând astfel variate incandescenţe poetice. În
solitudine va fi plăsmuită silueta muzeului straniu, care
provine dintr-o elocventă hipertrofiere ideatică.
Dezmărginirile îşi găsesc aici un peisaj ce le poate
integra. Punctual, întunecate sfere exercită magnetismul
saturnian. Aflarea tainelor unui aşa-zis sfârşit reprezintă
o miză majoră. Astfel, rezultă fascinaţia apăsătoarelor
constante greu decelabile: „hotare posibile/ nu se ştie
mai mult niciun ecou nu se-ntoarce niciun sunet/ nu
pleacă de-acolo/ (consolează-te, nevoia de margini ne
va pierde oricum pe/ aceeaşi întindere)/ e mare păcat/
că nu avem o voinţă de fier că nu ne-am lăsat oţeliţi
nici/ măcar de sentimentul puterii:/ în plină furtună din
noi ar rămâne să strălucească un timp/ deasupra urmelor
conturul magnetic al nervilor/ decişi să renunţe”.
Pulberea umilinţei stă mereu aproape profundelor
„clipe”, rodul unei percutante transfigurări. Pare că „o
voce de înger captiv” rosteşte marile adevăruri,
lucrurile cu adevărat importante. Treptat, labirintul
devine tot mai robit crepusculului, pentru că „de gâtul
iluziei atârnă ochii unei fiare răpuse”. Săgetările poartă
cu ele febra scânteietoarelor inchietudini. „Legea de
fier”, iată elementul normativ căruia i se supun unele
ipostaze din volum. În mod fatal, aflăm „tot întuneric
mereu întuneric între hotare nedefinite”. Tot mai des se
cade pradă cotropitoarelor iluzii. Legile presantei
subiectivităţi iau valori universale, în pofida asumatei
opacităţi a exteriorului, peste care planează umbrele unor
„dezastre nemaivăzute”. Apropierile interiorizează îndoieli
maximale, într-un registru fiinţial ce aderă la starea
autumnală. Iată cum reprezintă poetul incognoscibilul
subteranei: „o galerie prelungă subsoluri ca nişte sfere
pustii/ atât e întreg nevăzutul”. Totuşi, persistă dorinţa
ideală a descifrării, a dezvăluirii. Fericirea va rămâne o
aspectare morganatică, poate undeva în siajul greu
penetrabil propriu mult invocatului sfinx. Versurile lui
Corneliu Ostahie aparţin esteticii pure, promovând
ermetisme intens metaforizate, împreună cu anumite
problematizante răzvrătiri ale sângelui. Clipa ia valori
hipertrofiate, „împreună cu mii de-ntâmplări fără seamăn
laolaltă cu/ viaţa”. Observăm şi o adevărată vocaţie a
rostirii poetice care privilegiază misteriile, voita
cufundare printre ceţurile iluziei. Oglinda variatelor tipuri
de singurătate însoţeşte permanent rostirea poetică. În
aşteptarea providenţialului astru final, cuvântul poetului
se profilează în direcţia scufundărilor dogoritoare.
Impresionează complexitatea simbolismului acestei
poezii. Un aparte sentiment al culpabilităţii persistă în
„aerul negru”. Este uşor detectabilă şi accentuata
abordare thanatofilă, prezentând ipostazieri ce ne
îndreaptă spre picturalitate. Cuvintele exprimă fluidităţi
sufleteşti care vor marca pentru totdeauna memoria, pe
fondul sublimărilor doritoare a certifica aceste „înclinaţii”
incontestabile întru plenitudine ale poetului Corneliu
Ostahie.

(urmare din pagina 21)
UN „TRIUMVIRAT ARTISTIC“
céleste de Monsieur Antipyrine (1916, cu ilustraţii
de Marcel Iancu), dar şi despre vremurile tulburi din
România declarându-şi apartenenţa de român. Samuel
Rosenstock, evreu, îşi ia pseudonimul Tristan Tzara
pentru a-şi exprima starea de spirit, „trist“ în ţara, de
care nu se dezice. „Să nu uităm că sunt român şi că
sufăr mult pentru soarta ţării mele şi pentru faptul că
nu pot pleca pe front. Cred că acest argument este
suficient de convingător pentru a arunca o lumină
asupra poziţiei mele. Fără îndoială, războiul va lua
sfârşit prin victoria noastră!“
În pofida unor dificultăţi de limbă – Meriano scrie
în italiană, în franceză, ba chiar în română cumpărându-şi un dicţionar italian-român, cei trei se înţeleg
perfect, se susţin promovând aceleaşi idealuri. Tonul
obişnuit este cel cordial şi doar rareori se strecoară
lamentaţii privind unele greutăţi sau lipsa banilor. E
menţionat fugitiv şi la modul ludic felul în care prietenul
Marcel Iancu ,,împuşcă francul“, împreună cu fratele
său, Jean, făcând turnee nocturne prin restaurante,
cântând cântece franţuzeşti şi româneşti pentru câţiva
bănuţi: ,,În privinţa laturii financiare vă comunic:
suntem cu toţii lefteri! Ce folos că spiritualmente
suntem bogaţi, atâta timp cât prin buzunarele noastre
suflă vântul“. Cu o curiozitate juvenilă, tot Tzara
aminteşte impresia pe care i-a făcut-o Lenin: ,,...acum,
câtva timp am cunoscut un personaj interesant, care
preferă să se manifeste mai mult în spaţiul public, decât
printre noi. Am aflat că se numeşte Vladimir Ilici
Ulianov. Este un rusnac. Poartă barbişon. Un tip citit,
fără doar şi poate! Habar n-am ce hram poartă!
L-am urmărit întâmplător la o întrunire într-o piaţetă
din vecinătate, unde ţinea un discurs înflăcărat, cu o
pregnantă tentă politică şi o bună impostaţie vocală.
Vorbea cu multă dezinvoltură germana.“ Tzara îi
admiră pe revoluţionari. Cu timpul, radicalismul lui se
domoleşte, pleacă la Paris, opera sa căpătând mai
multă căldură şi coerenţă. Moare în 1963, fiind
înmormântat în cimitirul Montparnasse.
Piesa lui Florin Colonaş, deşi de dimensiuni reduse
şi ieşind oarecum din tipic, are o indiscutabilă valoare
de document. Reînvie personaje care au făcut istorie
literară, amintindu-ne de acei tineri minunaţi care
şi-au trăit cu pasiune ideile, convingerile şi au acţionat
pentru a le pune în operă. Celor trei le-a lipsit internetul
de azi, care face comunicarea mai rapidă, dar nu le-a
lipsit talentul. Nu le-a lipsit entuziasmul care dizolv ă
graniţele comodităţii, ignoranţei, intoleranţei.
* Florin Colonaş, Dada - Triunghi epistolar,
Editura Rawescoms, 2015.
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Oraşul dintre ape (I)
Doi tineri inimoşi au realizat un lucru minunat pentru noi, pe care încercăm să-l facem cunoscut
prin discuţia purtată chiar cu ei.
E. M.: Cum aţi defini arta fotografică şi de când aveţi
pasiunea de a fotografia?
G. N.: În opinia mea, arta fotografică este greu de definit.
Ca să defineşti arta fotografică trebuie să fii artist fotograf.
Pentru mine este cam greu de atins domeniul artistic. Ca s ă
ajungi să te numeşti artist fotograf este nevoie de multă
muncă.
Eu, personal, nu mă consider un artist fotograf, cred c ă
sunt la frontieră, la un nivel între amator şi cel care deţine
mai multe cunoştinţe. Arta fotografică este compozită,
având strânse legături cu celelalte arte plastice, cum ar fi
pictura de exemplu.
Concluzionând, trebuie să deţii multe cunoştinţe până
să te poţi numi artist fotograf.
Referitor la pasiunea de a fotografia, o am de când eram
mic, de cel puţin 15 ani, şi o menţin şi în prezent. Eu şi
familia mea trăim din asta, din fotografii ne între ţinem!
E. M.: Prin ce este importantă fotografia aeriană?
G. N.: Fotografia aeriană a apărut ca urmare a dezvoltării
tehnicii. Noi suntem pasionaţi de tehnică şi am achiziţionat
o dronă. Aşa a apărut şi pasiunea pentru fotografia aerian ă.
De sus poţi vedea lucruri pe care poate doar ţi le imaginai.
Şi atunci ce poţi fotografia mai întâi decât oraşul natal? Şi
să-l pui într-o lumină cât mai bună.
E. M.: Cum se vede oraşul de sus, „aproape de îngeri”?
G. N.: Frumos!!!
E. M.: Aţi mai realizat fotografii aeriene şi în alte
oraşe?
G. N.: Nu, doar în Galaţi. Marian a mai făcut fotografii şi
în alte localităţi. (n.n. - Marian Cepeha, prietenul s ău).
E. M.: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, specificul
urbei noastre?
G. N.: Este un oraş care a fost industrializat destul de
mult. Dar impresionează faptul că Galaţiul este un oraş între
ape, încercuit de o „barieră albastră” formată din Dunăre,

Siret, Prut, Brateş şi Cătuşa. Este un oraş care ar putea fi
pus în valoare mult mai bine pentru c ă sunt câteva avantaje
mari.
E. M.: Văzut de sus, ce ar trebui schimbat în Galaţi?
G. N.: Estetic, sunt elemente de urbanism care ar trebui
aşezate într-o linie ca să fie O.K! Clădirile vechi ar trebui
renovate. Poate pe viitor se face un traseu turistic în zon ă,
şi unele artere ar trebui pietonalizate, măcar în week-end.
Galaţiul a fost un oraş deosebit în perioada interbelică şi ar
merita readus aerul acela de oraş cosmopolit.
E. M.: Proiecte de viitor?
G. N.: Nu mi-am stabilit. Aştept inspiraţia. Poate împreună
cu Marian reuşim o combinaţie între fotografia aeriană şi
cea de la sol, cu intenţia de a scoate în evidenţă ce e frumos.
Pentru că, de ce nu, este frumos, are cine să comenteze,
partea asta pe noi nu ne interesează.
E. M.: O colaborare cu Centrul Cultural „Dunărea de
Jos”?
G. N.: Da, de ce nu? Oricând…
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Oraşul dintre ape (II)
E. M.: Cum aţi defini arta
fotografică, şi de când ave ţi
pasiunea de a fotografia?
M. C.: Păi, la fel ca şi George,
îmi este greu s ă definesc arta
fotografică, pentru că eu de profesie
sunt inginer, de fapt lucrez ca
graphic-designer 3D la o firmă din
Galaţi. Nu mă consider un artist, fac
tot ce fac din pasiunea pe care o am
de doi ani. De fapt pasiunea o am de
mai demult, dar până am strâns bani
să-mi iau o dronă a durat mai mult
de un an de zile.
E. M.: Prin ce este importantă
fotografia aeriană?
M. C.: Oferă posibilitatea de a arăta oamenilor lucruri
minunate, care nu se pot vedea de la sol.
E. M.: Cum se vede oraşul de sus, „aproape de
îngeri”?
M. C.: Frumos şi curat, pentru că lucrurile urâte nu
se mai văd de la înălţime.
E. M.: Aţi mai realizat fotografii aeriene şi în alte
oraşe?
M. C.: Da, am mai făcut la Vatra Dornei şi în rest,
pe la munte, prin locurile în care am fost.
E. M.: Care ar fi în opinia dumneavoastr ă specificul
urbei noastre?
M. C.: Oraş între ape! Un dar de la Dumnezeu, şi
suntem norocoşi că locuim şi trăim în acest spaţiu unic.
E. M.: Văzut de sus, ce ar trebui schimbat în Gala ţi?
M. C.: Sincer, iniţial aş fi fost tentat să spun că aş fi

vrut să văd mai multă verdeaţă! Dar, după ce am făcut
o serie de fotografii aeriene, mi-am dat seama c ă Galaţiul
are foarte multe spaţii verzi. La capitolul acesta stăm
foarte bine.
E. M.: Proiecte de viitor?
M. C.: Mi-am propus să fac un colaj de fotografii
cum a făcut George la sol. Eu mi-am propus s ă fac un
astfel de colaj, dar de sus. Am f ăcut rost de nişte
fotografii aeriene vechi din anii 60, când se construia
masiv în zona Ţiglina, şi pe acolo aş încerca să îl realizez,
dar am dubii, deoarece sunt serioase dificult ăţi de a nimeri
aceeaşi perspectivă.
E. M.: O colaborare cu Centrul Cultural „Dun ărea
de Jos”?
M. C.: Cu mare drag. Oricând!

Interviuri realizate de Eduard Mihalcea
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Sintagma „statul de drept” („domnia legii”)
este invocată obsedant în ultimele decenii
tocmai de cei care eludează, cu bună ştiinţă,
statul de drept, considerându-se mai presus de
lege. De fapt, respectarea statului de drept se
traduce în practică prin recunoaşterea de către
fiecare că legea este egală pentru toţi, că
nimeni nu este mai presus de
lege
Cartea gl. bg. (r) Vasile
Mălureanu, gălăţean, cu
obârşia în comuna Cosmeşti,
participant direct, cu
responsabilităţi, timp de
aproape 40 de ani, înainte şi
după evenimentele din 1989,
la
apărarea
ordinii
constituţionale în România, în
cadrul Direcţiei Securităţii
Statului (DSS) şi, apoi, în
cadrul Serviciului Român de
Informaţii (SRI), este
tentantă, provocatoare şi
încercă să aducă o rază de
lumină într-un subiect cel
puţin controversat, atât în
rândul specialiştilor, cât, mai
ales, în rândul populaţiei de
rând. Important este şi faptul
că autorul pune în circulaţie
documente, informaţii, acţiuni la care publicul
larg nu ar fi avut acces altfel.
Vasile Mălureanu, care-şi adună în acest
volum zecile de articole semnate în revista
Vitralii-Lumini şi umbre şi în Analele
Academiei Naţionale de Informaţii face, după
propria-i mărturisire, un efort de „analiză şi de
memorialistică profesională”, supunând unei
analize declarat realiste contextul în care
ordinea constituţională s-a respectat şi apărat
în România în ultimii 50 de ani. În acest sens,
ni se par relevante consideraţiile lui Vasile
Mălureanu referitoare la temă în cele două
perioade parcurse de România în ultima
jumătate de secol: comunist ă (de fapt,
socialistă) şi a „configurării democratice”,
postdecembriste.

*

Viciile sistemului comunist, apreciază Vasile
Mălureanu, au avut „un impact negativ asupra protecţiei
unor valori constituţionale (drepturi şi libertăţi
individuale, proprietate etc.), potenţate de accentuarea
la paroxism a cultului personalităţii, întărirea sufocantă
a controlului ideologic asupra tuturor domeniilor socialeconomice, accentuarea cenzurii şi determinarea
Securităţii să exercite o
supraveghere informativă
exagerată asupra populaţiei,
care au determinat profunde
nemulţumiri în rândul
tuturor categoriilor socioprofesionale, şi au maximizat
vulnerabilităţile faţă de
acţiuni externe din mai multe
direcţii: U.R.S.S., NATO,
ţări vecine cu dorinţe
revizioniste.” (p.12). Pe de
altă parte, după 1989,
„Înţelegerea distorsionată a
noţiunilor de libertate şi
democraţie, coroborată cu
încetineala în reglementarea
juridică a noilor realităţi
social-politice şi economice,
a permis apariţia şi
perpetuarea
unor
manifestări nocive pentru
tânăra democraţie, dintre
care menţionez doar câteva: coagularea unor nuclee
politice de factură extremist-totalitară (neolegionare
şi neocomuniste); proliferarea naţionalismului şovin şi
a rasismului; reactivarea unor doctrine diversioniste
vizând unitatea şi integritatea teritorială a ţării noastre;
apariţia unor focare incipiente de conflicte
interconfesionale generate de neînţelegeri privind
patrimoniul (ortodocşi şi greco-catolici) ori de
prozelitismul agresiv al unor culte şi asociaţii religioase
care nu au avut statut legal în perioada comunistă;
proliferarea grupărilor sataniste, cu un impact deosebit
de nociv asupra tineretului; coagularea unor nuclee de
factură transnaţională purtătoare de riscuri la adresa
siguranţei naţionale; apariţia unor ameninţări
neconvenţionale (traficul ilegal de persoane, droguri,
armament, inclusiv componente ale unor arme de
distrugere în masă etc.) (p.13) au fost tot atâtea motive
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de intensificare a măsurilor de securitate şi de apărare
a ordinii constituţionale în România.
Autorul îşi fundamentează demersul făcând apel
la documente (constituţii, legi, alte documente oficiale),
evident interpretate, uneori, cu subiectivismul firesc
celui care a trăit şi a participat cu responsabilităţi la
fenomenul analizat, apărarea ordinii constituţionale în
cele două perioade de referinţă din istoria României.
Mai mult, Vasile Mălureanu face chiar un apel direct
la specialiştii şi analiştii domeniului de „a citi” şi a
interpreta corect documentele care privesc apărarea
ordinii constitu ţionale din perioadele ante şi
postdecembristă, cât şi „memoria profesională a
ofiţerilor care au lucrat (şi) în Securitate”, ca o sursă
utilă de informaţii, din dorinţa de a aduce la lumină
adevărul şi nu de a reabilita cu orice preţ activitatea
DSS. De fapt, autorul face trimitere la peste 60 de
surse bibliografice specifice - documente, lucr ări
generale şi speciale, studii şi articole - în susţinerea
ideilor şi faptelor care fac obiectul volumului.
Cartea este structurată tematic din perspectiva
responsabilităţilor instituţionale ale serviciilor de
informaţii: apărarea identităţii culturale şi a valorilor
patrimoniului cultural naţional, identificarea a ceea ce
a fost istoriceşte obiectiv în activitatea serviciului de
informaţii din perioada comunistă (implicarea excesivă
şi transparentă a organului informativ în procesul de
avizare a cererilor de plecare temporară în străinătate;
extinderea exagerată a controlului asupra relaţiilor
cetăţenilor români cu străinii; cenzura ideologică şi
modul de abordare a serviciilor de informa ţii;
implicarea exagerată şi deschisă a aparatului informativ
în misiunile de securitate şi gardă - asigurarea
securităţii personale a înalţilor demnitari de stat, atât a
celor autohtoni, cât şi a celor străini veniţi în misiuni
oficiale în România, unele „mituri” interesat
mincinoase; emigraţia română între interese naţionale
şi străine etc.), participarea activă a autorului la
crearea Serviciului Român de Informaţii şi datoria de
a apăra onoarea şi demnitatea cadrelor de informaţii
etc. Sunt evocate acţiuni de recuperare a unor lucrări
de patrimoniu (Arhiva lui Pantelimon Halipa,
prevenirea scoaterii ilegale din ţară a Barilului de la
Khorsabad, piesă arheologică de valoare pentru istoria
universală, recuperarea unei tapiserii flamande din
secolul XVII, scoasă ilegal din ţară, aducerea în ţară
a colecţiei de artă a fostului ambasador Vasile Stoica,
prevenirea dispersării lucrărilor create de sculptorul
George Apostu etc.) şi reintroducerea acestora în
patrimoniul cultural naţional.
Vasile Mălureanu, având în responsabilitate
apărarea ordinii constituţionale, exprimă, pe baza
documentelor şi legilor vremii, puncte de vedere

referitoare la scrierea unei istorii corecte a Serviciului
Naţional de Informaţii în perioada comunistă. Sunt
prezentate acţiunile specifice „Jarul” şi „Z-1975”. În
context, capitolul „Mituri” mincinoase poate fi un
răspuns la „operaţiunile de demonizare a Securităţii,
declanşate încă înainte de 1989”, oferind cititorului un
adevărat teren de controverse. Interesante sunt
informaţiile date de autor referitoare la interesele
naţionale şi străine ale emigraţiei române, care pot
genera discuţii suculente, contradictorii despre cine a
apărat şi cine a trădat interesele ţării. Câteva subtitluri
sunt semnificative : Principalele activit ăţi
desfăşurate de Comitetul Naţional Român, înfiinţat
în 1950, în străinătate; Grupul de la Paris, având în
componenţă, printre alţii, pe Monica Lovinescu, Virgil
Ierunca, Dumitru Ţepeneag, Virgil Tănase, Paul Goma
etc.; Afacerea Tănase din perspectiva Monicăi
Lovinescu şi Organizaţia România Liberă de la
Budapesta.
Peste 200 de pagini sunt afectate de Mălureanu
procesului de constituire a Serviciului Român de
Informaţii, după o perioadă de „cumpănă dintre două
lumi”, înainte şi după 1989. Sunt prezentate din
perspectiva serviciilor de informaţii acele zile dramatice
de la sfârşitul anului 1989 şi începutul celui următor
pentru România. Sunt pagini palpitante despre Cum
să produci terorişti, Diversiunea securişti-terorişti,
Serviciul Român de Informaţii: primii paşi,
Proliferarea anarhismului şi a extremismului după
decembrie 1989, Vulnerabilităţi, riscuri şi
ameninţări de natură revizionist-separatistă la
adresa unităţii şi integrităţii teritoriale,
Vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări derivate din
încălcarea ordinii de drept, Specificul românesc
al deconspirării Securităţii etc.
În concluzie, o carte de istorie recentă care merită
citită, atât de cei care au trăit matur înainte de 1989,
cât şi de către cei care nu au cunoscut direct acele
vremuri. Cartea oferă cititorului posibilitatea să judece
şi să aprecieze caracterul activităţilor desfăşurate de
serviciile de siguranţă. Vasile Mălureanu, „al cărui
demers este demn de cele mai înalte aprecieri”, după
spusele col. (r) Filip Teodorescu şi Paul Carpen,
director, respectiv redactor-şef al revistei VitraliiLumini şi umbre, în Cuvântul înainte, întregeşte
istoriografia unei epoci deosebit de frământate din
istoria României.
* Gl. bg. (r) Vasile Mălureanu, Apărarea ordinii
constituţionale. Perspectiva unui ofi ţer de
informaţii, Editura PACO, 2016, 632 pagini.
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Costin CROITORU

Note de lectură cu privire la unele expresii
româneşti referitoare la bani
Banii au apărut spontan pe o anumită treaptă
de dezvoltare a societăţii, ca o consecinţă a unor
relaţii de schimb1. Iniţierea acestui nou etalon în
cadrul activităţilor comerciale, dincolo de apariţia
proceselor de falsificare2, a fost urmată firesc şi
de dezvoltarea unei terminologii specifice,
oarecum unitară în ceea ce priveşte raportarea la
un anumit spaţiu şi timp istoric, şi ulterior
reflectată popular în diverse expresii, enunţuri ori
îmbinări de cuvinte, ce reprezintă tot atâtea moduri
de exprimare a mentalului românesc, relativ la
această chestiune 3. Etalonul, diferit de la o
perioadă la alta, ca valoare, sursă emitentă (zloţii
ungureşti sau tătăreşti, grivnele/rublele ruseşti,
florini austrieci, dinari, groşii polonezi sau
ruseşti, piaştrii şi paralele turceşti, talerii
nemţeşti etc.) şi în ultimă instanţă aspect
tridimensional (însuşiri metalografice - greutate,
diametru, nominal - avers, revers) este raportat
generic la termenul ban4 fără a exclude aici
întreaga sa serie sinonimică: monedă, fisă,
bancnotă etc., dar şi para, şfanţ, gologan, leţcaie,
pol, crăiţar etc., cum se vede, parţial datorate
denumirii unor monede populare în spaţiul
românesc.
În cele ce urmează vom analiza unele expresii
referitoare la schimburile comerciale. Enunţurile
asupra cărora ne-am oprit sunt construite, în
general, în jurul unei unităţi monetare a cărei
valoare este exprimată prin raportarea la
semnificaţii strict tehnice. Ca o scurtă paranteză,
notăm că primii lei, sau löwenthaler-ii, au fost
vehiculaţi în ţările române în veacul al XVI-lea 5,
terminologia, cum se ştie păstrându-se şi astăzi
pentru moneda naţională (leoninus, moneta
valachica dicta6). Thalerul-leu a desemnat iniţial
moneda de argint a Provinciilor Unite ale Ţărilor
de Jos având drept element caracteristic un leu
rampart imprimat pe revers. Prima emisiune a fost
pusă în circulaţie în 1575. Thalerul olandez apare
pentru prima dată la finele veacului al XVI-lea.
Atestările documentare din secolele XVI-XVII şi
prima jumătate a secolului al XVIII-lea
menţionează caracterul real al monedei prin
sintagma leu bătut7.
Pentru a înţelege sensul acestor „solidarizări”
lexicale, am insistat asupra conceptului iniţial,
tehnic, urmărind apoi pe această filieră, îmbinările

*

mai complexe de cuvinte care înfăţişează figurat o
noţiune. Totodată, pentru a facilita urmărirea acestora
le-am grupat după cum urmează:
A. Serie adjectivală cromatică numismatizată:
1. galben = iniţial ban de aur (cuvânt de origine slavă
= aur). În spaţiul românesc circulau mai multe monede
din aur (ungureşti, austriece, germane, veneţiene etc.)
regăsite în izvoarele scrise sub denumirea generică de
galbeni (mai rar cu specificaţia galbeni venetici, galbeni
turceşti). Galbenii au înlocuit zloţii în circulaţia monetară;
strict numismatic apar cu referire la piesele din aur
apropiate de standardul ducaţilor veneţieni şi ungureşti
(aproximativ 3,5 g. aur) 8. Vezi şi variantele gălbinei (era
plin de gălbinei9) şi gălbiori („Gălbiorii strălucea/ Părea
ochii să le ia”10). Imaginaţia populară a utilizat denumirea
unor piese numismatice pentru a numi plante, ale căror
flori evocau, prin asociere cu forma şi/sau culoarea lor,
imaginea acelor monede. În Muntenia floarea cunoscută
sub noţiunea de „banii popii” este gălbioara11! Interesant
de notat că şi denumirea ştiinţifică a împrumutat
terminologia numismatică: Lysimachia nummularia.
Altfel, latinii numeau piesele numismatice din aur ce
echivalau cu 25 denari de argint, aureus (pl. aurei)12.
2. argint = ban de argint. Sunt asociaţi mai de grabă
persoanelor de sorginte modestă, care aveau un acces
limitat la piesele din aur. Considerăm că nu se exclude
aici nici asocierea cu simbolistica cultului sau motivului
mesianic ori biblic, redat în română prin expresia a-l vinde
pe (... de) arginţi, şi din nefericire probat de atâtea ori în
istoria spaţiului daco-românesc (Daţi-mi voi 30 de
arginţi/ Să vi-l dau să-l răstingniţi… 13 ). Despre
proprietăţile magice ale argintului trebuie să fie vorba şi
în sintagma „cu struţ de busuioc, cu bani de argint” rostită
în contextul unui descântec de... ură14.
Interesant este faptul că dacă la aromâni albii au căpătat
semnificaţia de bani, în daco-română sensul general de
bani l-au căpătat arginţii 15. În acelaşi sens vezi şi
denumirea dată după culoarea metalului în termenii albi,
albişori, albitură, cu analogie în limba franceză - monnaie
blanche. În legătură cu ideea de acumulare a acestor din
urmă piese, expresia a strânge bani (albi), pe terenul
confruntării cromatice cât şi pentru a întări ideea de
imperativitate a primit finalitatea pentru zile negre (vezi
şi varianta „părăluţe albe pentru zile negre” la I. Creangă,
Soacra cu trei nurori; regionalismele părăluţe sau
bănuţei desemnează planta bellis perennia16).
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3. (ban) roşu = ban de aramă, de valoare mică.
Dincolo de uzitarea sa în diverse construcţii cu nuanţă
tehnică, banul de aramă apare în expresia a-şi da arama
pe faţă = a-şi arăta adevărata fire în contextul
demascării, în general, a unor defecte ascunse. Expresia
trebuie explicată sub două aspecte: istoric – arama
constituia miezul monedelor falsificate, suflate cu un
strat subţire de aur sau argint pentru a li se da valoarea
de circulaţie a pieselor originale. După o anumită perioadă
de utilizare, în urma frecării, ieşea la iveală metalul
inferior - arama banului şi lingvistic – prin referirea la
monede, s-a grefat, pe un fond de locuţiuni formate cu
substantivul faţă (a da ceva pe faţă; a fi cu faţa curată).
În cazul acestei grupe este vorba despre o clasificare
iniţială, depreciată ulterior de vehicularea monedelor. De
exemplu, zlotul, la origine monedă din aur (ducat) s-a
devalorizat ajungând să desemneze în veacul al XVI-lea
moneda de argint (florin), iar galbenul unguresc a fost
numit şi galben roşu „fiindcă era de aur”17.
B. Serie adjectivală ,,etnică’’ numismatizată:
1. (bani) galbeni venetici = galbeni veneţieni =
monede de aur veneţiene = valută „forte” vehiculată de
negustorii Republicii Veneţiene în jurul litoralului
pontic18. Interesantă în această expresie este evoluţia
termenului venetic de la sensul iniţial de cetăţean al
Republicii Veneţiene, la cel de străin, pribeag. Explicaţia
acestei modificări de sens constă în distanţa mare ce
despărţea Ţările Române de republica din lagună, de unde
şi ideea conform căreia cei care se aventurau într-o astfel
de călătorie (diplomaţi sau negustori) aveau mult de
pribegit până la atingerea punctului final. În aceeaşi ordine
de idei a se vedea utilizarea toponimului veneţie în diverse
construcţii populare ca şi etalon menit să exprime
imaginea unei depărtări uriaşe, inaccesibile (până-n sus
la vânăţie/ la Sfânta Maică Marie; peste nouă mări,
nouă ţări şi nouă vineţii…)19.
2. bani păgâni = bani antici = bani rari. În
documentele medievale transilvănene expresia bani
păgâni apare în enumerarea diverselor piese numismatice
alături de monede turceşti, astfel încât este exclus ca
aceasta să desemneze o monedă din lumea otomană, aşa
cum s-a considerat. Pe de altă parte, în concepţia veacului
al XVI-lea, epitetul „păgân” desemna popoarele care au
trăit înaintea apariţiei creştinismului, şi în general în
perioada antică (vezi şi în limba maghiară pogány). În
aceeaşi perioadă, conform ideilor umaniste, piesele antice
constituiau valori perene, perpetuându-se ca rarităţi în evul
mediu, acceptate şi colecţionate de erudiţi şi de
reprezentanţii păturilor înstărite care ţineau să fie în pas
cu moda. Banii păgâni se referă concomitent la piesele
antice şi desemnează şi imitaţiile făcute după acestea20,
după cum apare într-un document menţiunea: „din porunca
judelui, dispensatorul a pus să se bată bani păgâni din argint
în valoare de zece florini”21.

Note:
* Lectura noastră porneşte de la expresiile cuprinse în dic ţionarul
lui S. Dumistrăcel, Până-n pînzele albe. Expresii române şti. Biografii
- Motivaţii2, Iaşi, 2001 (în continuare se va cita Expresii româneşti...).
Fireşte, celelalte trimiteri bibliografice ne apar ţin şi sunt făcute în
special pentru enun ţurile ce nu au fost incluse în lucrarea amintit ă.
1. Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii
lui, I, Bucureşti, 1964, p. 11.
2. Ana Suzana Dumitru, Falsuri monetare în antichitate , în
Buletinul Societ ăii Numismatice Române, 92-95, 1944-1947, pp.
45-58; M. Chiescu, Unele consideraţii pe marginea contrafacerii
monedei romane în Dacia, bazate pe o recent ă descoperire din
Moldova, în Studii şi Cercetări de Numismatică, IV, 1968, pp. 127137. Şi în evul mediu falsurile îi vor fi reclamat... „partea leului”,
absolut aleatoriu, vezi O. Iliescu, Falsuri medievale ale monedelor
moldoveneşti, în Buletinul Societ ăţii Numismatice Române, LXVIILXIX, nr. 121-123 (1973-1975), 1975, pp. 135-142; Idem, Un
denar fals de la Despot Vod ă, în Buletinul Societ ăţii Numismatice
Române, LXVII-LXIX, nr. 121-123 (1973-1975), 1975, pp. 167170; O. Luchian, Mărturii privind falsurile monetare din trecutul
Ţărilor Române , în Buletinul Societ ăţii Numismatice Române,
LXVII-LXIX, nr. 121-123 (1973-1975), 1975, pp. 187-189.
3. Vezi O. Apostol, Moneda în folclorul românesc , în Studii i
Cercetări de Numismatică, I, 1957, pp. 455-459.
4. În accepţiunea contemporanilor, banul reprezintă unitatea
monetară egală cu a suta parte dintr-un leu, moned ă măruntă,
divizionară a leului, cf. Dicţionarul explicativ al limbii române 2,
Bucureşti, 1996 (s.v. ban). La mijlocul veacului al XIV şi până în
secolul al XV-lea desemna jum ătatea de ducat. Banul ca moned ă a
fost emis pentru prima dată de către Vladislav I Vlaicu (1364-1377).
5. C. Secăşanu, De când circulă „leul-monedă” în ţara noastră,
în Studii şi Cercetări de Numismatică, IV, 1968, p. 427.
6. N. Iorga, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XV,
partea a II-a (1601-1825), Acte şi scrisori din arhivele ora şelor
ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu), Bucureşti, 1913, pp. 1538-1539.
7. D. Ungureanu, Monedele aflate în circula ţie în Ţara
Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea – putere de
achiziţie şi cursuri de schimb, în Cercetări Numismatice, IX-XI,
2003-2005, pp. 455-468.
8. B. Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor
economice (1500-2010) , f.l., f.a., p. 32.
9. A. I. Candrea, O. Densu şianu, Din popor, cum grăieşte şi
simte poporul român , în ,,Biblioteca pentru to ţi’’, f. a., nr. 351:
Radu (baladă), p. 43.
10. Em. Bucuţa, Românii dintre Vidin şi Timoc, Bucureşti, f. a.:
Cântecul lui Stâng ă, cântec bătrînesc din Câmpeni, p. 105.
11. Z. Panu, Plantele cunoscute de poporul român , ed. a II-a,
Bucureti, 1929, sub voce.
12. Vezi, de exemplu, M. Dima, Aurei din timpul domniei lui
Gordian III descoperiţi pe limesul transalutan , în Studii şi Cercetări
de Numismatică, I (XIII) 2010, pp. 133-140.
13. Colindă religioasă, în Anuarul Şcolii Normale Române Unite
de învăţătoare din Blaj, Blaj, 1941, p. 85.
14. G. Bichigean, I. Tomuţă, Bocete şi descântece din Ţinutul
Năsăudului, Bistriţa, 1938, p. 110.
15. Expresii româneşti..., p. 23.
16. Z. Panu, op. cit., sub voce.
17. N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc , în
Istoria românilor în chipuri şi icoane, III, Bucureşti, 1906, p. 219.
18. Vezi de exemplu G. Custurea, Circulaţia monedei veneţiene
în Dobrogea, în Studii şi Cercetări de Numismatică, I (XIII) 2010,
pp. 113-120.
19. Expresii româneşti..., pp. 440-441.
20. Pentru apari ţia în cuprinsul unor tezaure medievale a
monedelor antice vezi de exemplu E. Chiril ă, O. Bandula, Tezaurul
monetar de la Baia Mare , Baia Mare, 1966; O. Iliescu, Les
„tetrastatères” de Lysimaque, trouvés à Baia Mare, în Studii Clasice,
X, 1968, pp. 87-92.
21. Apud, Paul Gyulai, Expresia bani păgâni în documente din
secolul al XVI-lea, în Acta Musei Napocensis, VI, 1969, p. 554.

(va urma)
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De peste trei decenii, sintagma „om de cultură” a devenit o expresie golită de sens. Nu caut explicaţiile
sociologice ale acestei devalorizări terminologice, însă, categoric ştiu, am văzut, am pipăit, am respirat şi am
trăit într-un spaţiu în care cultura, cea universală – muzicală, plastică, literară etc. –, era la Casa ei (de Cultură
a Sindicatelor Buzău). Ovidiu Cameliu Petrescu a fost şef direct peste câteva zeci de mii de cărţi. Bibliotecar cu
cenaclu literar anexat. Aşa îl ştim noi, vechii literaţi ai Buzăului. Departe de orgoliile celorlalţi, Ovidiu Cameliu
Petrescu scria poezie fără să facă din această îndeletnicire intimă un capăt de ţară. Aceste versuri sunt scrise
„de-a lungul timpului”, nu au vârstă. Sunt versuri cu care aş putea demola câte ceva din actualul dezmăţ tehnobiologic al generaţiei facebook. Sunt adevărate cazemate sentimentale. Linişte, se citeşte în gând, aici sunt şi
tăcerile noastre, poate chiar şi o parte din suflete!
Marin Ifrim
Uitare
Timpul, câine hulpav,
mi-a mai sfâşiat
nişte amintiri.
Clipele petrecute împreună
se preling în neant.
Într-o zi voi uita
şi primul sărut,
iar viscolul clipelor
îmi va risipi fiinţa
spre alt tărâm.
Amintiri
Lasă-mă, din când în când,
să rătăcesc printre gândurile tale.
Port în braţe amintirea iubirii
precum nisipul umbre de valuri.
Aşchia unei clipe de fericire
mi-a rămas împlântată
în mână şi mă doare
când îţi mângâi
obrazul încrustat cu regrete.
Ce a mai rămas din noi
în afara amintirilor?
Disoluţie
Strâng în braţe, cu disperare,
amintirea primului sărut.
Zâmbetul tău,
prizonier într-o lacrimă,
mi se prelinge
printre cutele sufletului.
Prinde-mă de mână
până când valurile timpului
îmi vor risipi făptura.

Munţii
Invidiem munţii.
Ei stau cu frunţile printre nori
şi ascultă triluri de păsări.
Ei nu au mers niciodată
nici la Mahomed, nici la Ivan şi nici la Johnny.
Ne-au privit tăcuţi şi ruşinaţi
Când noi ne-am plecat frunţile
şi au lăcrimat cu mii de izvoare
de dorul lui Burebista
şi al lui Mihai Viteazul.
De vom fi precum munţii
Poate vom simţi
stropul de veşnicie
rătăcit în suflet.
Sufletul meu
Sufletul meu,
o cetate în care
luptătorii au murit
în aşteptarea bătăliei
ce nu a mai avut loc,
s-a predat deşertului.
Hienele, deja, mi-au
sfâşiat speranţele.
Totul curge
Pe ţărmul mării albastre
încerci să culegi înţelepciunea
din freamătul veşnicelor valuri.
Totul curge-spunea cândva înţeleptul
dar acum gânduri de piatră
îţi strivesc sufletul.
Au murit pescăruşii speranţei
şi valurile îţi risipesc
fiinţa prelinsă în nisip.

30

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

Teama
Nu simţi teama?
Nu te uiţi peste umăr
când petreci cu prietenii,
când faci dragoste,
când îţi zideşti casa?
Te străduieşti din răsputeri
să-ţi trăieşti clipele
banalei tale fericiri,
dar te trezeşti mereu
numărând paşii către moarte
de parcă asta ar avea vreun rost.
De parcă ceva ar avea vreun rost!
Bine şi rău
M-aş spovedi
mie însumi,
dar am uitat
să-mi mai înnumăr păcatele
sau faptele bune.
Nu mai ştiu, poate
păcatele au fost singurele
mele fapte bune.
E timpul să închid
pentru inventar.
Nimicul
Vine o zi
când afli că
nu mai însemni
nimic pentru nimeni,
nicicând şi nicăieri
şi-atunci moare gândul şi cad stelele.
Nimicul te soarbe
dintr-o dată şi
locul tău în lume
devine locul altora.
Ce să scriem pe crucea lui?
Nu ştim nimic despre el.
Istoria asfinţitului
Ating cuvintele săpate
pe stânca prăbuşită în suflet
şi cuvintele se năruie.
Mă bântuie vina
de a fi scris istoria asfinţitului
fără să fi trăit
bucuria blândă a dimineţilor.

România este binecuvântată de Dumnezeu cu oameni talentaţi în toate direcţiile,
dar latura artistică şi mai ales cea muzicală constituie o realitate culturală europeană
a ultimului secol de necontestat. A contribuit la aceasta înv ăţământul artistic bine
organizat şi în ultimul timp activitatea competiţională extrem de ramificată. În ultimul
timp însă, învăţământul muzical extravocaţional din spaţiul Şcolilor Populare de
Artă, grădiniţelor muzicale şi a altor forme private de instruire artistică cunoaşte
un avânt deosebit, dezvăluind talente autentice, înflorite într-o mai mare libertate
repertorială decât cea a programei analitice oficiale, într-o d ăruire şi bucurie
interioară mai autentică decât la elevul înregimentat în profesionalism artistic. Au
apărut firesc şi competiţii pentru acest nou segment: Concursul de pian Irina Satchi
- Râmnicu Vâlcea (la origine al Şcolii de Arte şi Meserii Vâlcea), continuat de
„Pianul - a doua pasiune”, Concursul de pian de la Câmpina - Iulia Ha şdeu şi
Concursul gălăţean „Pianul fermecat”, aflat la a doua ediţie. Prezenţa copiilor
foarte talentaţi din Galaţi, Brăila, Buzău,Tecuci, Iaşi, Constanţa şi Bucureşti a
asigurat concursului dunărean o acoperire zonală largă şi a facilitat contacte artistice
benefice. Strădania organizatorilor de a recompensa pe fiecare participant cu un
suvenir gălăţean, pe fiecare performer cu premii şi trofee, ales alcătuite a dat
„Pianului fermecat” caratele valorii şi concurenţilor o adâncă şi serioasă motivaţie.
Aflaţi pe trepte diferite pe scara dobândirii măiestriei, de la primele tatonări la
realizarea de admirat, concurenţii au adus alături de pricepere şi sensibilitate o
mărturie despre veşnica cizelare a naturii umane, în continua ascensiune spre stele.
Cred că dincolo de bătălia câştigată sau pierdută (în grade diferite) cu idealul
sonor
şi
materia
recalcitrantă, au primat
adevărurile psihologice
asupra creării şi transmiterii
emoţiei estetice, sintagme
sesizate instant de public şi
atent decodificate de
membrii juriului (Gabriela
Irina Gogoncea - Galaţi,
Raluca Ciucă - Brăila şi
Camelia Pavlenco Bucureşti). S-au remarcat
astfel mica „bomb ă
energetică” din Iaşi - Niţă
Cezara Elena de 8 ani, Bohorodiţă Crina Maria (prof. Capra A.)
dezinvoltă, plină de fantezie şi Neculau Rareş-Andrei (prof. State V.)
şi aplomb, deja „maestrul”
Neculau Rareş Andrei de 10
ani din Galaţi, autoritar pe claviatura, ţintind spre patosul romantic, constănţeanca
de 10 ani, Hanza Rianna Măria, extrem de matur şi echilibrat organizată, ieşeanca
tot de 10 ani Tunza Raluca Ioana, cu cel mai frumos tu şeu chopinian. De la
Constanţa a venit şi Migdale Cristian de 13 ani, cu o prestan ţă pianistică,
cenzurându-şi precaut fantezia, în timp ce colega lui mai mare cu un an, Pohrib
Kora Emina din Tecuci a lăsat libere frâiele fanteziei, cu dezinvoltura unui regizor
dramatic. Chiriac Sophia de 15 ani din Iaşi a etalat o bogăţie de culori şi ritmuri
surprinzătoare şi mulţi dintre participanţii micuţi s-au simţit formidabil prin muzicile
moderne ale contemporaneităţii: Ghinea Alin Costinel, 10 ani - Brăila cu
Haciaturian, Ionescu Sofia, 10 ani - Iaşi cu Kabalevski, Bohorodiţă Crina Maria,
11 ani - Galaţi cu Miriam Marbe, Mihai Erik Andrei, 8 ani - Bucureşti cu Paul
Constantinescu.
Mai presus de cei amintiţi sunt cei peste 50 de concurenţi, care prin efortul
lor de pregătire, deplasare şi performare au făcut viabil acest concurs, demonstrând
magia de neexplicat a clapelor albe şi negre, a ciocănelelor şi pârghiuţelor mecanice
ce ating armata de corzi, domesticite în uriaşa cutie de rezonanţă a unui instrument,
ce încăpăţânându-se să sune în 60 de feluri diferite pe parcursul unei zile de concurs,
cu siguranţă că este fermecat. Mulţumiri uriaşe Doamnei profesoare Capră
Angelica, tuturor celorlalţi organizatori, Centrului Cultural al Dunării de Jos, pentru
că au făcut posibilă această minune!

Camelia Pavlenco - Bucureşti, 21 aprilie 2016
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„Memoria pãsãrilor”
gât sucit
în cenuşiul vieţii
el ce îmi mai dădea o culoare
guguştiucul
l-am zărit astăzi
mai vânăt ca de obicei
îngheţat de moarte
şi pe deasupra şi cu gâtul sucit
capul îi atârna moale
ca pe un umăr
sigur al lui
care este în cer.
ea, pasărea mea
în cercuri de oţel
inima mea odihneşte jeleşte
abia de mai pot respira
şi când trag aer în piept
în suflet îmi intră o pasăre
mică
aparent neînsemnată
cenuşie
care nu are ce mânca
şi care aşteaptă încrezătoare de la mine
mâncare
este o pasăre obişnuită
peste care s-a suflat
un fel de duh
care mă sălăşluieşte
mai ales când începe să se lase
înserarea în mine.
***
nefericit arlechino
pe care-l plesnesc peste ochi
toate imaginile vieţii
de parcă ar fi un soi de bizară maşină
de înghiţit hulpav toată lumea
de parcă nu ar mai obosi niciodată de moarte
de parcă numai el ar fi singur pe lume
el şi cu domnul acela foarte bătrân
care stă nedezlipit de unealta Lui de scris.
ultimul zbor
ţin în echilibru
fragil
toată lumea de dinăuntru
şi pe cea de dinafară
îmi tremură trupul mic
de atâta veşnică greutate
pe mine mi-a spus
într-o zi pasărea
obosită
de atâta zbor în van

mânca vreo două boabe
şi atunci mi-am luat libertatea
şi am mângâiat-o încetişor
pe suflet
şi ea a gemut de durere
dar i-a plăcut puţin
atât cât au ţinut-o încheieturile moi
de atâta van zbor
şi atunci am lăsat-o singură
cu ea însăşi
numai
am privit-o după perdea
cum îşi curăţa aripile
pentru următorul zbor
ultimul
cel spre inima mea
cea de pe pământ
şi cea din cer.
zborul
în memoria păsărilor
din mine
încă eşti viu
ochii lor sunt ochii tăi
la mine în suflet
totul este aşa cum ai lăsat
în urmă
doar zborul meu diferă
este mult mai aproape de pământ
şi de moarte.
***
cine are nevoie
de o pasăre moartă
pe al cărei trup îngheţat nu se poate lua
nici un ban
pentru al cărei suflet
la ceruri
nu se arde nicio lumânare
cine are nevoie
de oameni morţi la marginea drumului
vieţii
ale căror inimi sunt peste alte hotare
cele ale nopţilor depline
şi foarte rar
al aureolelor boreale.
podul
ca şi cum un pod de gheaţă
s-ar întinde între două păsări pereche
şi aburul răsuflării uneia
nu ar putea trece niciodată
gheaţa topită de respiraţia ei.
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Reputatul magistru gălăţean, Ghiţă Nazare, scriitor
şi publicist de notorietate, îmi face o nouă surpriză,
oferindu-mi valoroasa sa lucrare, recent publicată şi
sugestiv intitulată Itinerarii spirituale: Istorie,
Educaţie, Cultură.
Volumul de faţă este alcătuit, structurat cu multă
judiciozitate şi experienţă editorială, în trei capitole
sugestiv intitulate, şi anume: Cap. I Istorie; Cap. II
Educaţie; Cap. III Cultură, fiecare
dintre acestea cuprinzând o amplă
şi valoroasă tematică, cu caracter
pedagogic, istoric şi educaţional, de
un real folos, nu numai colegilor de
breaslă ai autorului, pedagogi,
educatori, istorici, economişti,
filozofi etc., ci şi studenţilor, elevilor,
publicului larg interesat de destinele
Şcolii româneşti. Mutatis mutandis,
lucrarea are o largă adresabilitate
prin problematica abordat ă,
întrucât nu numai corpul didactic
din învăţământul preuniversitar şi
universitar va fi interesat s ă
parcurgă o asemenea operă, ci şi
publicul larg, dornic de cunoaşterea
valorilor Istoriei, Culturii şi
Educaţiei Naţionale.
Prin acest nou opus, prolificul
pedagog gălăţean, pe de o parte,
pune în circuitul ştiinţific şi pedagogic naţional studii şi
articole personale pe teme de Istorie, Educaţie şi
Cultură, de importanţă inestimabilă, indispensabile
Şcolii moderne din societatea globalizată, iar pe de altă
parte, pledează argumentat pentru promovarea valorilor
clasice, perene, ale Învăţământului şi Culturii Naţionale,
pentru un raport judicios dintre Clasic şi Modern,
dintre Naţional şi Universal, în formarea multivalentă
a viitorilor absolvenţi ai liceelor.
Este un fapt meritoriu, demn de semnalat, accentul
prevalent pe care autorul îl pune pe domeniul Istoriei
Naţionale, ca o condiţie sine qua non a educaţiei
patriotice a viitorilor absolvenţi ai şcolilor româneşti.
În concepţia profesorului Gh. Nazare, „Historia est
magistra vitae” şi tocmai de aceea îi dedică primul
capitol al lucrării, alcătuit din 23 de teme de importanţă
cardinală pentru formarea Conştiinţei Naţionale.
Este de remarcat şi faptul că autorul, pe lângă teme
de Istorie Naţională, publică şi importante studii şi

articole care reflectă istoria judeţului şi municipiului
Galaţi, modul cum s-au derulat marile evenimente
istorice în viaţa portului dunărean, punând în relief faptul
că de aici au plecat să conducă destinele României
Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri ş.a.
În capitolul al II-lea, Educaţie, prof. Gh. Nazare
publică peste 30 de studii şi articole de importanţă
deosebită, cu date inedite, menite să optimizeze relaţia
dintre Instrucţie şi Educaţie.
Semnalăm în acest sens titluri
precum: 1. Strategii şi obiective ale
educaţiei pentru drepturile omului
în
şcoala
românească;
2. Formarea personalului didactic
– exigenţe
şi tendinţe
contemporane; 3. Reforma
reformei în educaţie ş.a.
În capitolul al III-lea, consacrat
problemelor Culturii, reţin atenţia
cititorului, a oricărui cadru didactic,
subiecte precum: 1. Unitatea
românilor în publicistica lui Mihai
Eminescu; 2. Astra tecuceană; 3.
Omagiu cărţii; 4. Şcoala
gălăţeană, o stare de spirit; 5.
Istorie şi spiritualitate; 6. Cultură
şi civilizaţie în România; 7. Cartea,
mijloc de cultură şi educaţie; 8. In
memoriam: Emil Cioran; 9. Un nou
V. A. Urechia sau despre voinţa de cultură.
Parcurgând această lucrare, lectorul va simţi o
mare şi legitimă satisfacţie spirituală, va rămâne cu
convingerea că, deşi trăim într-o epocă a integrării
naţiunilor şi a globalizării, a planetizării relaţiilor
naţionale, a valorilor spirituale, Istoria, Educaţia şi
Cultura Naţională continuă să ocupe un loc
primordial în viaţa spirituală a românilor, că aceste valori
inestimabile ne asigură dăinuirea noastră ca popor cu
personalitate, distinct în comunitatea europeană şi
internaţională.
Felicitări, Domnule profesor, pentru aportul adus
la repunerea în Conştiinţa Naţională a acestor Valori
perene, inconfundabile.
*Ghiţă Nazare, Itinerarii spirituale: Istorie,
Educaţie, Cultură, Editura Axis Libri, Galaţi 2015.
Prof. univ. Dr. Doc. Constantin Marinescu
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(V)

Ioan Gh. TOFAN

(fragment din romanul Pe malul de lut al fluviului)

Părăsiră birtul, grăbindu-se spre bulevardul
Corso. Mai aveau vreo două minute până la 12.00.
Ionel îi propuse constănţeanului să intre într-un
magazin pe care-l ochise din mers, ca să-şi ia un
tricou cu mânecă scurtă.
- Nene, dacă vrei să te-nţoleşti, rămâi sănătos.
Nu vreau să intru-n gura madamei. Îmi pare regret,
dar mandea îţi spune pa şi pusi. Ne vedem la hotel
dacă nu ajungi la timp.
Dădu înţelegător din cap şi intră în magazin unde,
după ce cutreieră printre rafturi, fără să găsească
ceva, ajunse la un cuier pom pe care erau atârnate
mai multe şepci în carouri. Probă mai multe, oprinduse la una din stofă fină, plăcută la pipăit, cu pătrăţele
foarte mici formate din dungi de nuanţe diferite de
gri care se întretăiau. I se păru cam pipărată la
preţ, dar vânzătorul, un tinerel cu aer de filfizon, îl
convinse că merită.
Abia afară se uită la ceas. Doar două-trei minute
mai erau până la întâlnirea fixată lângă obelisc. Era
imposibil să mai ajungă la timp. Poate că totuşi o
să mai întârzie ghida vreo câteva minute. Era

convins că vor mai fi şi alţi întârziaţi şi nu credea că
şi-ar fi permis să-i lase baltă, cum făcuse cu el în
Bologna. Atunci nu-i sesizase lipsa pentru că-i alerga
prin oraşul acela cărămiziu şi întunecat, fără să se mai
uite în urmă. Acum era însă altceva. Cu totul altceva.
Ajunse gâfâind în enorma piaţă de formă eliptică
unde în mijloc, din bazinul unei fântâni străjuită de patru
lei, se înălţa obeliscul egiptean al lui Ramses al II-lea,
adus de împăratul roman Augustus după cucerirea ţării
de pe Nil. Iniţial, obeliscul a fost amplasat în Circus
Maximus, fiind adus în Piazza del Popolo abia în 1589
de către papa Sixtus al V-lea, cu ajutorul calificat al
arhitectului Domenico Fontana. În Evul Mediu, fântâna
publică existentă acolo, numită Fontana Trullo, servise
ca adăpătoare pentru cai şi bazin de spălat rufele în
aer liber. Leii ornamentali au fost adăugaţi fântânii abia
în 1823 de către papa Leon al X-lea, iar forma eliptică
a pieţii a fost realizată în timpul ocupaţiei napoleoniene.
La fel ca majoritatea pieţelor romane şi aceasta era
pavată cu piatră cubică. În nord se intra în piaţă prin
Porta del Popolo, o poartă în ziduri din timpul
împăratului Aurelian (numită atunci Porta Flamina, iar
la începutul Evului Mediu, Porta San
Valentino), cel care dăduse ordin în anul
271 să fie retrase trupele şi administraţia
romană din Dacia. Din bisericile din zonă,
cea mai importantă, construită în secolul
XI, dar refăcută în întregime în perioada
de început a Renaşterii, era Santa Maria
del Popolo. Opera de artă dinăuntru care
impresiona în mod deosebit era Capella
Chigi, desenată de Rafael. Capela
devenise şi mai celebră după apariţia
romanului „Îngeri şi demonii” al lui Dan
Brown. În România cartea apăruse abia
în 2009, cu un an mai târziu decât excursia
în Italia, descrisă în aceste rânduri. Fani
din întreaga lume ai autorului englez, un
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scriitor care reuşise să îmbine cu succes acţiunea cu
istoria, aveau să viziteze biserica Santa Maria del
Popolo, dornici să identifice cupermento, adică
lespedea rotundă, placată de un mozaic din marmură,
ilustrând un schelet uman rânjind – moartea în zbor,
de pe pardoseala capelei, care ţinea loc de chepeng al
criptei mortuare de sub ea. În roman, cripta era locul
unde era omorât primul dintre cei patru cardinali
preferaţi pentru alegerea în conclav a noului papă.
Lângă obelisc îl aşteptau două femei blonde şi un
bărbat. Una dintre ele, slabă, dar cu pieptul bogat, pe
care se străduia din răsputeri să-l scoată în evidenţă
cu decolteuri cât mai largi, îmbrăcată cu un deuxpieces, era însoţită de un bărbat puţin chelios, cu
tâmplele grizonante, care purta ochelari de vedere.
Era perechea care stătuse pe toată ruta, din România
până în Italia, în spatele autocarului, încercând parcă
să treacă cât mai neobservată, deşi slăbănoaga, care
părea să nu aibă de loc bărbie, îşi încrucişa picioarele
ei ca nişte grisine exact pe mijlocul acelei ultime
banchete, lungă cât lăţimea autocarului, conştientă că
poate fi văzută de bărbaţi prin intervalul de pe mijloc.
Îşi ridica ostentativ fusta cât mai sus fără să ţină cont
de privirile mustrătoare ale miopului mut de lângă ea.
Cheliosul nu se evidenţiase în timpul drumului parcurs
decât printr-o t ăcere profundă care putea fi
recepţionată drept înţelepciune, dar, tot atât de bine, şi
ca prostie. Remarcă, în timp ce se apropia de cei trei,
că insipida blondă purta aceeaşi jachetă portocalie,
împestriţată cu flori maronii, pe care i-o văzuse la
plecarea din Bucureşti şi pe care i-o asemănase,
amuzat, cu materialul scorţos al draperiilor din fostele
instituţii ale regimului comunist, cât şi aceleaşi cizme
albe şi înalte ca ale muşchetarilor de altădată. Cealaltă
blondă, cu părul bogat şi bretonat, îşi acoperise spatele
cu o geacă de tercot bleumarin care-i tot aluneca de
pe umeri, pentru că vorbea gesticulând, lăsând astfel
să i se vadă bluza de culoarea frunzelor de praz. Nori
plumburii reapăruseră în mod neaşteptat pe cer, în aer
începând să se simtă umezeala. Capricioasă vreme,
îşi zise, de parcă ar fi dorit să-şi abată atenţia de la
ceea ce vedea cu surprindere şi încântare. O căldură
plăcută i se ridică din stomac, iar inima începu să-i
bată cu repeziciune. Mariana îl întâmpină, cercetându-l din cap până în picioare:
- Pe unde mi-ai umblat, domnu’ Nelu? îl luă în
primire.
Îşi plimbă limba peste buzele pe care le simţea
uscate. Scoase repede sticla cu apă din geantă. Luă o
înghiţitură înainte de a răspunde:

- Am intrat într-un magazin ca să-mi cumpăr ceva
şi nu mi-am dat seama cât de repede curge timpul.
Autocarul a plecat, bănuiesc.
- Bănuieşti bine. Te cam loveşte setea des, observ.
Scorpia s-a ţinut de cuvânt, nu ne-a aşteptat nici cinci
minute. La şi douăzeci eram aici şi nu mai era nimeni.
Tocmai vorbeam cu dumnealor că ar fi bine să-i facem
o reclamaţie. Ce zici, eşti de acord? Doar eşti cel mai
îndreptăţit dintre noi, după ce-ai păţit la Bologna. Mâine
o să ne piardă pe toţi, pe unde ne-o mai duce, dacă-i
tolerăm lipsa de grijă faţă de noi..
- Ştiu şi eu… Parcă ne-a avertizat mai înainte, nu?
răspunse într-o doară, cu ochii fixaţi pe sânii bombaţi
care-i împungeau bluza verde.
Un năsturel se descheiase lăsând vederii sutienul
subţire, de aceeaşi culoare cu pielea. Deci poartă
sutien, îşi răspunse sieşi la o întrebare pusă în aceeaşi
zi.
- Uite cum facem. Dacă nu semnezi reclamaţia,
îmi plăteşti taxiul până la hotel.
- Semnez ce-ţi doreşte inimioara şi-ţi plătesc şi
taxiul. Îmi semnez şi sentinţa la moarte pentru o noapte
de dragoste cu tine, se avântă.
- Hai că ai trântit-o, dom’ Nelu! E cam târziu
să-ţi mai muşti limba. Întrebarea e doar una. Rezişti
au ba?
- Încercarea moarte n-are, r ăspunse dintr-o
răsuflare.
- He-he, încercarea moarte n-are, zise nea Ion
că şi el e om, îl maimuţări Mariana.
Cheliosul şi blonda cu cizme de muşchetar se
mulţumiră să zâmbească în tăcere. Taxiul până la hotel
îi costă zece euro. Înainte de a urca la etaj, Mariana îi
întinse două monede de un euro. Îi reteză protestele,
punându-i mâna în piept:
- Îţi dau mai târziu restul de cincizeci de cenţi. Fac
un duş şi-apoi o să mănânc ceva. După siestă, cam
peste vreo două ore, vin în camera ta. Să laşi uşa
deschisă. Ceasul e abia unu acum, îi arătă blonda
nonşalant mâna stângă.
Nu apucă să răspundă. Un deget trandafiriu
mirosind a liliac înflorit îi apăsă buzele. În cameră se
întinse în pat, îmbrăcat cum era, punându-şi mâinile
sub cap. Avea de aşteptat două ore, două ore care
aveau să-i pară mai lungi decât două zile de post negru.
Remediul alungării timpului rămas până atunci nu putea
fi decât unul singur.
Se lasă în voia amintirilor.
(sfârşit)
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- Maşa, tot îţi mai aştepţi ofiţerul?
- Vine el, vine…
- Pe-un cal alb sau cu vaporul ăsta?...
- Cu ăsta, o să vedeţi voi!
Râsetele fetelor de la „Printemps” sunau peste
tot ca ţipetele unui stol de păsări zburătăcite.
- Ce vapor, Maşenka, ăsta nu-i vapor, e
crucişător!
Maşa se supără de-a binelea.
- Şi ce, crucişătorul n-are echipaj? Ia să vedeţi
voi cum vine şi mă ia şi pe mine de aici!...
- Visează, vrabie, visează, clătina din cap
Madame Désirée. Au venit ei turcii, au venit grecii,
portughejii, francejii, ba şi panamejii şi nu te-a luat
nici dracu’, fată, şi-or să te ia acuma taman inglejii
ăştia! Hai, fii rezon şi nu mai visa cai verzi pe
pereţi. Mai bine pregăteşte-te pentru spectacolul
de diseară. Ţi-ai călcat juponul? Hai şi voi, fetelor,
nu mai căscaţi gura! E curat în camerele voastre?
La treabă!
Madame Désirée sau „Chioara”, cum era
porecla patroanelor din localurile deochiate ale
Galaţilor care ştiau să închidă ochii când trebuia,
era pusă pe fapte mari. Aşa cum pus pe fapte
mari era tot oraşul la primirea unor oaspeţi de
seamă. Într-un port internaţional nu se prea stă
degeaba. Totul trebuie să fie mereu à la carte
(ca după lista de bucate adică, în traducere liberă),
pregătit pentru orice împrejurare.
De data aceasta se anunţa sosirea în port a
unor nave de război din Flota Regală a Marii
Britanii, deci treaba era serioasă. Cheiul era
pavoazat ca de sărbători, cu steguleţe româneşti
şi engleze. Numai pentru noapte n-au găsit să
pună becuri mai multe decât cele din faţa Palatului
Navigaţiei şi dacă n-ar fi fost luminile de la bordul
navelor acostate la mal, toate cheiurile ar fi r ămas,
mai mare ruşinea, scufundate în întuneric!
Faţa zilei, în schimb, era salvată: străzile
măturate şi stropite de cu noapte de tulumbele
primăriei; instituţiile, locuinţele, hotelurile,
magazinele şi restaurantele cu fa ţade
împrospătate, ca să arate cât mai fresh. Aşa că
nici „Printemps”, cabaret select de pe strada Col.
Boyle, cum urci la deal din Portului, pe lângă
Consulatul Britanic, loc predilect de distracţie al

cercurilor aristocratice din Galaţi, nu putea rămâne
mai prejos. Sala mare de la parter, renovată în stil
occidental, obscur luminată, respira un aer modern,
meniul fusese adaptat, programul de varieté – sau
music hall, pe limba aşteptaţilor oaspeţi – pregătit şi
de excepţie!
Maşa noastră nu era decât una din dansatoarele
menite să atragă cât mai mulţi clienţi. Dar şi o pasăre
ciudată, care odată intrată în colivie de bună voie,
nu-şi dorea decât să iasă. Madame Désirée avusese
şi ea cândva astfel de dorinţe, motiv pentru care, chiar
dacă nu încuraja zborul spre libertate al Maşei, nou
venită din „Nova Rusia”, nici n-o oprea cu maximă
stricteţe.
În a doua jumătate a anului 1937, în Europa se păşea
pe nisipuri mişcătoare. Sub spectrul unor ameninţări
iminente, alianţele se adulmecau şi se încheiau
conjunctural. România era şi ea în pragul unor alegeri
care urmau, în decembrie, să decidă soarta ţării. Care
partid va lua puterea, acela va înclina balanţa. Aşadar,
va fi pace? Va fi război? Cine putea şti?!
Sosirea navelor britanice aducea voie bună la
Galaţi, dar ridica şi multe semne de întrebare. Se
anunţase o vizită „de curtoazie”, un răspuns la prezenţa
crucişătorului „Elisabeta” al Marinei Regale Române
în Marea Britanie la încoronarea Regelui George al
VI-lea din luna mai - eveniment la care Principele
Mihai l-a reprezentat pe tatăl său, Majestatea Sa
Regele Carol al II-lea al României. După ce poposise
mai întâi la Constanţa, escadra engleză venea acum şi
la Galaţi, în cel mai important port la Dunărea
maritimă. Cam mare onoare! – după părerea anumitor
cercuri nu tocmai binevoitoare Albionului.
În dimineaţa zilei de 10 septembrie, când soarele
se pregătea să intre în zodia Balanţei, o pâclă subţire
se plimba ca o ştimă peste apele Dunării. În jurul
Palatului Navigaţiei, mulţimea curioasă şi nerăbdătoare
începuse să se adune. cpt. cdor Popescu, comandantul
portului Galaţi, cpt. Samson din Marina Regală şi un
reprezentant al poliţiei portuare plecară cu o şalupă
de la chei în întâmpinarea oaspeţilor. După cum s-a
aflat ulterior, întâlnirea s-a produs aproape de Reni,
unde escadra engleză ajunsese, condusă de o pilotină
de la Sulina. Comandantul torpilorului, cpt. cdor Talbot,
i-a invitat pe cei trei să urce la bordul navei-comandă,
unde, după schimbarea câtorva formule de bun găsit,
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s-au îndreptat cu toţii spre portul Galaţi.
La cheiul Comandamentului Marinei Militare, unde
urmau să acosteze navele, aşteptau aliniaţi, în uniforme
de sărbătoare, ofiţerii şi marinarii gălăţeni, împreună
cu oficialităţile, printre care consulul Marii Britanii la
Galaţi, dl Anthony Colin Cardell, însoţit de funcţionarii
consulatului britanic.
Cam pe la 11 fără un sfert, când cortina ceţii
dezvelea miraculos apele
fluviului, în radă şi-a făcut apariţia
crucişătorul regal clasa I-a
„Inglefield” (după numele
Amiralulului Sir Edward
Augustus Inglefield, cel care l-a
dus pe John Franklin la Polul
Nord). Fanfara Regimentului 11
Siret intonă imnurile regale ale
celor două ţări. Toată lumea
aştepta acum tradiţionalele salve
de tun. Doamnele şi domnişoarele şi-au astupat urechile şi
au stat aşa, cu ele astupate, mult
şi bine, fiindcă respectivele salve
de întâmpinare s-au tras la
Constanţa, cu câteva zile înainte,
când s-a făcut primirea oficială...
Poate că ar fi meritat să se tragă
măcar câteva şi la Galaţi, fiindcă
HMS „Inglefield” era într-adevăr
o apariţie impresionantă prin
dimensiuni şi suprastructură.
Lumea entuziasmată aplauda,
flutura batiste, eşarfe, pălării –
nu lipseau de la aceast ă reprezentaţie nici
„primăvăraticele” fete de pe Col. Boyle, dintre care
Maşa se situa în linia întâi! Fanfara nu se mai oprea
din cântat… Pe această atmosferă de entuziasm
general, au fost acostate, mai în aval, şi cele două
vedete însoţitoare, „Irex” şi „Isis”.
Curiozitatea şi neliniştea legate de motivul „exact”
al acestei vizite plana totuşi în aer. Putea fi, totuşi, un
semn al prieteniei româno-engleze, Casa Regală a
României fiind înrudită cu Casa Regală a Marii Britanii.
Nu demult, canoniera „Cpt. Dumitrescu” a fost şi ea
în Malta. Se mai spera ca Anglia să ne ajute la nevoie.
Dar bâlbâielile politicienilor îngrijorau cel mai mult. Şi,
la urma urmei, curiozitatea prea mare strică. Chiar
conta atât de mult pentru ce au venit?!
De la bordul navei-comandă, cpt. cdor Talbot,
însoţit de aghiotantul său, Locotenent Pinkerton, şi de
consulul Cardell au urcat în automobilul care îi aştepta
şi cu care au parcurs traseul: Portului, Vadul Belvedere,
strada Mare, apoi în continuare strada Sf. Nicolae până
în Labirint, tot în centru, unde se afla Primăria
Municipiului. Acolo i-a întâmpinat ajutorul de primar

Cristoforatu (ceilalţi doi viceprimari lipseau, ca şi
primarul de altfel), de faţă fiind doar câţiva consilieri.
Avocatul Gh. H. Dumitrescu, primar din ianuarie
curent, se pare că se eschiva, fiind mai interesat de
campania electorală în judeţul Covurlui decât de
întâlnirile „seci” cu nişte marinari englezi, de la care,
personal, nu avea nimic de câştigat. Trebuia să facă
tot posibilul ca partidul său, „Totul pentru ţară” – aripa
politică a Gărzii de Fier – să
câştige alegerile (aşa cum s-a şi
întâmplat, de altfel, atunci la
Galaţi). Nevoit să-şi întâmpine
singur oaspeţii, dl Christoforatu
se scuză:
- Populaţia, ştiţi, trebuie, nu-i
aşa, lămurită cu cine să voteze…
Dl cdor Talbot dădu din cap
în semn că a înţeles. Era doar
militar, nu?
A urmat o scurtă plimbare cu
automobilele pe Domnească,
până la Grădina Publică şi înapoi.
Şi cum, în lumea bună, vizitele
„se întorc”, domnul viceprimar a
urcat în aceeaşi după amiază la
bordul vasului-comandă, unde –
după cum au transmis mai apoi
surse neautorizate - s-a servit
whisky, şampanie şi tartine cu
icre de morun. Dar acesta a fost
doar debutul!
Se poate spune că, din acel
moment, timp de opt zile
încheiate, Galaţiul n-a mai avut tihnă, nici zi, nici noapte.
S-au fixat ore când gălăţenii puteau vizita navele de
război. Seara, gradaţii petreceau la Cercul Militar de
pe Codreanu, unde se dădeau recepţii peste recepţii,
sau la Intim Club, pe Victor Macri colţ cu Domnească
(vis-à-vis de Palatul de Justiţie), unde regulamentul
prevede ca pe tot timpul staţionării în port, comandantul
şi ofiţerii vaselor de război străine să fie membri
onorari. Dar nu au ocolit nici localurile de noapte, pe
care le găseau singuri sau spre care erau cu bunăvoinţă
conduşi. Şi nu era nevoie să alerge prea mult pentru a
le căuta, fiindcă pe toate străzile de lângă port erau
destule.
Aşa au fost aduşi, într-o seară, şi comandantul
Talbot împreună cu ahiotantul său, lt. Robert Pinkerton,
la cabaretul „Printemps”, chiar de domnul consul
Cardell, care îşi avea sediul nu departe, tot pe strada
Col. Boyle. Acolo, Pinkerton, ofiţer clasa a II-a în
serviciul Majestăţii Sale Regina Marii Britanii, o văzu
pe Maşa, frumoasa dansatoare blondă, chip de înger
în trup de drac, şi se îndrăgosti lulea...
El, vorba ceea, englez, ofiţer, înalt, brunet, cu ochi
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verzi şi cu o mustaţă fabuloasă, tipic britanică, fire
deschisă, cu un zâmbet larg şi pungă asemenea,
împlinea toate visurile Maşei. Nu se ştie de ce, dar
peste tot în lume prestigiul Imperiului Britanic s-a
impus prin mustaţă – poate în vădit contrast cu „la
petite moustache” a liderului german... Ei bine, din
acest punct de vedere, Robert Pinkerton era un
exemplar reprezentativ.
Apropierea dintre cei doi nu a trecut neobservată,
mai ales că s-a repetat mai multe seri la rând, aşa că
fetele vesele chicoteau prin colţuri, în timp ce Madama
îşi pocnea degetele inelate şi pufnea neputincioasă
pe ascuns.
În oraş, distracţia era pe săturate şi pentru toată
lumea. Subofiţerii aveau şi ei banchetele lor, organizate
de Cercul maiştrilor şi submaiştrilor din oraş. Nimeni
nu a fost uitat. Marinarii celor două naţiuni au format
echipe de fotbal şi s-au întrecut între ei pe stadionul
local, urmăriţi din tribune de mii de spectatori! Din
păcate, englezii au luat bătaie, dar asta e, dacă vii la
Galaţi nepregătit...
Într-una din zile, Madame Désirée primi vizita unui
funcţionar de la consulatul britanic de alături, un
obişnuit de-al casei, de altfel. Au stat la taclale în
cămăruţa de primire de la intrare, preţ de vreo
jumătate de oră, după care Madame o chemă pe Maşa
la ea şi-o chestionă:
- Hei, nebunatico, văd că ţi-a venit ofiţerul!
- Ai văzut? Am spus eu că vine!
- Te şi ia sau numai...?
- Da, cum să nu, mă ia sigur!
- Ţi-a spus el?
- Ei, n-a spus încă, dar îmi va spune, mai avem
timp...
- Şi tu ce gânduri ai, chiar vrei să pleci cu el?
- Dacă vreau! E dorinţa mea cea mai arzătoare!
- Uite ce e, fetiţo, dacă asta o să vreţi amândoi, eu
nu mă pun în calea fericirii voastre, Doamne fereşte!
Deşi, drept să-ţi spun, nu ştiu unde o să te ia, că el e
militar pe o navă de război... Trebuie să mai ceară
voie şi superiorilor...
- Ei, se descurcă el, n-avea grijă!
- Bine, dacă spui tu... Eu să ştii că nu mă opun.
- Vai, Madame, ce bună eşti!...
- Te las să pleci, dar cu o condiţie...
- Spune, Madame, fac orice!
- Bine, fii atentă aici. Mai întâi, îţi dau ocazia să-ţi
serveşti ţara, fetiţo, să devii o eroină!
Maşa simţi că-i fuge sângele din obraz. Rămase
cu gura căscată. Ce o mai fi însemnând şi asta?
- Ba, chiar să serveşti trei ţări dintr-o dată: pe a ta,
pe asta unde te afli şi pe a gradatului tău. Trei iepuri
dintr-o lovitură! Ei, ce zici, frumoaso, te prinzi la
afacerea asta?

- Nu, nu prea înţeleg... Dar dacă trebuie, fac tot
ce-mi spui! Şi îţi rămân pe veci recunoscătoare!...
- Ei, lasă, asta cu recunoştinţa, mai vedem noi.
Ascultă mai întâi aici...
Cel mai potrivit loc pentru întâlnirile discrete ale elitei
gălăţene era Intim Club. Acolo, membrii se întâlneau,
îşi împărtăşeau impresii, stăteau faţă în faţă la o masă
de joc, citeau presa, o disecau sau discutau în intimitate
la separeuri, fără teama că cineva i-ar putea spiona.
Acolo, dl Talbot şi aghiotantul său, Robert Pinkerton,
se întâlniră, într-o seară, absolut „întâmplător”, cu un
oficial rus, proaspăt venit la Galaţi, despre care nimeni
nu ştia sigur cine este. Dincolo de separeul unde avea
loc întâlnirea aceea de taină, se bârfea intens. Unii
spuneau că este poate un diplomat, de ce nu chiar
„Papaşa” Litvinov în persoană, ministrul de externe al
sovieticilor, cel care convinsese Liga Naţiunilor să
primească ţara sa, după 17 ani de reticenţă din partea
Occidentului!...
Acest personaj misterios, care nu vorbea limba
română deloc, a apărut la braţ cu o frumoasă doamnă
pe post de translator, elegantă, mult mai tânără decât
el şi care atrăgea toate privirile sau mai bine zis abătea
atenţia tuturor asupra sa, mai ales că doamnele nu erau
admise în club decât cu rare excepţii. Robert a înlemnit
când a văzut-o. Maşa, de la braţul rusului, de asemenea,
paralizase şi ea, cât pe ce să se dea de gol. Ah,
aranjamentele Madamei Désirée! Maşei îi venea să
intre în pământ. Amândoi poate că ar fi părăsit clubul,
fără explicaţii, dar niciunuia nu îi era permis să o facă.
Aşa că au rămas ţintuiţi locului, să îndure calvarul unei
conversaţii greoaie şi anoste, cu care nu aveau nimic
în comun, în care Maşa, probabil o spioană veritabilă,
aşa cum o vedea acum Robert, traducea din rusă în
română, iar Robert, a cărui mamă fusese româncă,
traducea mai departe, pentru comandantul lui, din
română în engleză. Aşa au decurs „negocierile”
ruso-engleze din seara aceea de la Galaţi, greoi şi
dezlânat, mai mult pe bâjbâite şi cu gândurile aiurea...
Oricât s-ar fi străduit cineva să afle ce s-a discutat
în separeul „Papaşei”, nu ar fi reuşit. S-a speculat doar
că ruşii vor să-i folosească pe englezi ca mediatori pe
lângă finlandezi, pentru ca aceştia să le cedeze o parte
din teritoriul lor de lângă graniţa comună, prea apropiată
de Leningrad şi expusă unor eventuale atacuri
nemţeşti. Dar subiectul unor astfel de negocieri (care
de altfel au durat multă vreme, până a început războiul)
era deja cunoscut în lumea politică internaţională. De
ce nu l-ar cunoaşte şi nemţii şi nu le-ar împiedeca?...
Dacă ele au început aici, la Galaţi, nici asta nu se ştie
cu siguranţă, fiindcă... nici presa nu a aflat ori poate nu
s-a străduit destul să afle. Poate chiar i se sugerase să
aibă această atitudine - de unde şi atenţia specială a
reprezentanţilor sindicatului ziariştilor gălăţeni şi şefului
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lor, dlui Mihăilescu, invitaţi de comandant, prin consulat,
să urce la bordul navei-comandă - ştire „scăpată” în
ziar, dar necomentată ulterior.
Şi pentru cei doi translatori, mai atenţi la bătăile
inimii lor decât la sensul tălmăcirilor pe care le făceau
automat, fondul discuţiei a rămas învăluit în ceaţă.
Vorbele pocneau în jurul lor ca nişte gloanţe oarbe.
Iar pereţii Intim Club-ului, se ştie, nu au avut niciodată
urechi!
Din vizita englezilor la Galaţi, ce trebuia să ajungă
la public a ajuns. Când e vorba de aruncat fumigene,
pe ziarişti şi pe pirotehnişti nu-i întrece nimeni!... Zilnic,
cotidianul domnului Mihăilescu scotea ediţie după ediţie
şi nota cu vădită plăcere: „Oaspeţii englezi au provocat
o înviorare nocturnă a Galaţilor. Peste 350 marinari, în
uniformele lor strălucitoare, au inundat străzile
Galaţiului. Localurile de noapte au lucrat non-stop. În
cele 8 zile cât au stat navele în port, Galaţiul a trăit
viaţa de noapte a marilor porturi!”...
Veniţi din „Insula de miere”, cum i se spune Maltei,
„marinarii englezi ştiu să aprecieze un vin bun, o femeie
frumoasă şi un tutun de pipă de primă calitate”, cum
se găsea atunci pe la noi. Localnicii veseli şi curioşi se
ţineau după ei pe stradă, „numai ca să-i audă cum
vorbesc”, deşi nu înţelegeau o iotă. La noi se vorbea
atunci mai mult franceza şi germana, nicidecum
engleza! Pe străzile Domnească, Mare, Braşoveni şi
Col. Boyle n-aveai loc să arunci un ac!
Până şi „fetiţele” Galaţilor au fost la înălţime, ba
au venit şi de prin împrejurimi, căci se ştia că, „în
chestie de femei, prestigiul şi dărnicia englezilor sunt
legendare!”...
În furnicarul acestei lumi dezlănţuite, pe Col. Boyle,
în localul cabaretului „Printemps” al Madamei
Désirée, locotenentul multaşteptat nu a mai apărut.
- Unde ţi-e ofiţeraşul, Maşenca? Gata, l-ai pierdut?
Te-a părăsit? Nu te mai ia?
Maşa, disperată, îşi frângea mâinile. Bănuia de ce
nu mai vine. Negocierile probabil eşuaseră din cauza
ei... Cum să repari o gafă de asemenea proporţii? Dar
oare Madame Désirée nu avea nicio vină în toată
povestea asta? De ce a trimis-o acolo tocmai pe ea?
Oare nu ştia sau tocmai pentru că ştia? Acum,
generoasă, o încuraja:
- Maşenca, hai, fă-ţi bagajul! Când pleacă inglezul
tău, pleci şi tu...
- Mulţumesc, Madame, că te ţii de cuvânt. Să ştii
că de data aceasta chiar plec!...
Unde? Cum? Cu cine?... Nici ea nu ştia.
Zeci, poate sute de poveşti s-au ţesut pe malul
gălăţean zilele acelea. Dar numai unele se vindeau pe
străzi ca pâinea caldă. „Carnavalul” continua, în ciuda
celor care nu vedeau cu ochi buni această vizită, inclusiv
a primarului, care nu mai revenea la post, nici nu
răspundea la telefon. Afacerile în oraş prosperau,

zarafii şi intermediarii lor jubilau – numai dacă nu erau
reclamaţi la Banca Naţională, cum a fost, de pildă,
cazul cămătarului A. Kivovici, cu casele de schimb pe
Braşoveni şi strada Mare, la care în acele zile fierbinţi
a descins chiar directorul Băncii şi un domn comisar,
pe motiv că a schimbat bani englezeşti fără autorizaţie.
Ce a păţit pentru „speculă nepermisă” se poate
închipui.
Cu două zile înainte de a părăsi portul, ofiţerii
escadrei de la Galaţi, ca şi cei de la Constanţa au fost
invitaţi la Bucureşti, la un dineu al Societăţii
anglo-române. Au folosit aeroportul, de data aceasta,
ca să ajungă mai repede. Dar cu cine s-au întâlnit
acolo, ce au vorbit, ce au mâncat la masa oficială,
asta chiar n-au mai aflat-o ziariştii sindicalişti de la
Galaţi şi probabil nici cei de la Constanţa. Oricum,
„fiii Albionului” au revenit imediat a doua zi, la fel de
veseli şi de prietenoşi la navele lor.
Pe 17 septembrie, la încheierea unei săptămâni de
şedere, HMS „Inglefield” se pregătea să se desprindă
de mal. Escadra engleză părăsea portul Galaţi. Gata,
atât a fost. Se lăsa cortina peste un episod din viaţa
acestui oraş, care poate nu se va mai repeta niciodată.
Lumea adunată din nou pe chei îşi flutura înlăcrimată
batistele... Pentru gălăţeni, „săptămâna englezească”,
cum au numit-o gazetarii, a fost un adevărat răsfăţ.
De ce nu şi pentru englezi, căci şi ei, ofiţeri şi marinari
deopotrivă, strânşi cu toţii pe punţi, emoţionaţi, lăcrimau
şi împărţeau semne de bun rămas, în timp ce fanfara
de pe mal îşi făcea cu sârg datoria...
Când, deodată, din mulţime se desprinse o
domnişoară agitată, care insista, nici mai mult, nici mai
puţin, să urce la bordul crucişătorului, să-şi ia rămas
bun de la un ofiţer… De sus, de pe puntea de comandă,
aghiotantul comandorului Talbot avu totuşi tăria să
rămână pe loc şi să privească scena ce se derula jos,
pe chei, în faţa sa. Gardianul portului uza de toată
puterea ca s-o oprească pe blonda aceea dezlănţuită
să urce pe schelă. Ba, a mai încasat şi o palmă din
partea ei, şi o înjurătură zdravănă în ruseşte, motiv
pentru care au mai sărit câţiva şi domnişoara a fost
imobilizată. Au arestat-o pe loc şi au urcat-o într-un
automobil care a pornit în trombă spre oraş.
Cu această ultimă ilustrare a dragostei neîmplinite
dintre cele două ţări, schela care lega crucişătorul de
mal a fost ridicată. Comenzile s-au dat scurt,
milităreşte, şi nava a putut pleca liniştită pe drumul
său.
În urmă, a rămas mai întâi Galaţiul din deal, cu
casele lui mândre, înalte, cu perdele brodate la ferestre
şi cu magazine cochete la parter. Apoi Galaţiul din
vale, mic, pitit, cu străzi întortocheate şi case aproape
neînsemnate. Apoi şantierul, arsenalul, docurile... Pe
urmă, malul drept al Dunării, ca o linie trasă la sfârşit,
când ai ceva de adunat.

39

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

Vasile Sevastre GHICAN

Revista Dunãrea de Jos - nr.171

Valoare poetică indiscutabilă
Cele şase cărţi de poezie pe care poetul Stan
M. Andrei le-a dat literaturii române se întrec în a
da verdicte, unele mai bune decât altele, se
întâlnesc în punctul terminus al metaforei. Poetul
aşteaptă fiecare clipă şi fiecare bob de nisip din
clepsidră să se transforme în
literă de aur şi-şi impune să
despartă veşnicie de veşnicie,
acolo, sus, pe meridianele inimii.
Cuvintele autorului sunt atât de
potrivite încât fiecare poem îşi
are autenticitatea lui, aşa precum
fiecare tresărire de viaţă vine să
împlinească un nou veac de
căutări.
Poetul Stan M. Andrei se
supune regulilor din propria
creaţie, „Taină ca şi… sămânţa,/
în lut aşezată,/ chip de curcubeu
izvodeşte “ (Esenţă). Timpul
este măsura pe care poetul Stan
M. Andrei o foloseşte spre a
depăna memoria străbunilor, iar
„Căderea în Dumnezeu” un
„armistiţiu” despre care
inimitabilul este mereu dispus să
ne reamintească „Tăceri şi
dureri”, acolo unde credinţa
îndreaptă pe cei curaţi cu inima,
acolo unde „singurătatea/ îşi poartă focul şi
cântecul/ în paşi de horă, ca îngerii la hramuri”
(De drept). Avem în faţă un poet născut să
renască din grave remuşcări, aşa cum, primăvara,
la ţară, seva e dornică să-şi reia obiceiurile de
veacuri, acelea de a face din văpaia soarelui
cântece şi bucurii vieţii: „Mă tulbur, Doamne. Ce
e? Aşa/ mă-nvredniceşti? Pietrele, deşi linse,
rămân nemângâiate.” (Tulburare). Poetul Stan
M. Andrei visează taine nemângâiate de gând şi
deschide „Calea de a dobândi sămânţa/ unui
cântec de peste/vârful de pădure” (Vis), iar acolo
unde nu o mai atinge aripa sa interioară, azi sau
mâine, sau în celălalt veac, o va dobândi seninul
la care poetul o viaţă întreagă a tot cuvântat.
Războinic neînvins între viaţa pământului şi aceea
a semenilor lui, poetul reuşeşte să răzbată, minune
cu minune, răsfăţul trandafiriu al binelui, acolo
unde-i „rostogolirea unui poem, din ţinutul lunii,/ în
poienile însetate de lumină/ ale pădurii.” (Nimic

*

întâmplător). Dorinţa arzătoare a poetului în
„îndrăzneala de a prinde/ într-un nou cântec/ esenţa
cerului” (Temeritate) este încă o rocă desprinsă
temerar din puritatea sufletului său. Vrem sau nu
vrem, revolta dintre sabia razei şi îmbrăţişarea
mugurelui, trebuie să incite viaţa acolo unde e
„succesul întristării,/ pe marii săi
cai de foc,/ galopând, galopând,
galopând…” (Probabilitate).
Poetul Stan M. Andrei nu-şi
dezminte averea înaltului real,
înaltul cuvântului, până undeva
spre
adâncul
acestuia:
„Respiraţia,/ colind peste
genunea/ fără de răspântii şi
izvoare” (Încercare). Poetul este
un subtil meseriaş al cuvântului
bine dăltuit şi frumos şlefuit în
granitul nobil al aspiraţiilor:
„Ocuparea cetăţii cenuşii/ de
armatele grele ale transcendenţei;/
Asasinarea/ Paradisului râvnit,/ pe
vreme de furtună atee”
(Metafizică).
Iată un poet care-şi cunoaşte
pe de rost menirea cu care a fost
îndrituit: „Învăţătură/ dată de cireş,
primăvara”, un poet mai năvalnic
decât şi-a propus, şi mai limpede
la har decât şi-a închipuit. Ceva
mai adevărat nu există în acest sens decât: „rugăciunea
cuvintelor, în faţa sfântului lor” (Amprentarea divină);
pentru a te supune poetului, pregăteşte-te în grabă a
deveni pe lângă ceea ce eşti în ceea ce o mie de idei
te-ar fi putut obliga să fii; deci, pământul din tine putând
aspira la o nouă planetă; fumul din tine la un eventual
furnal, sufletul mocirlos – lava unui sinistru vulcan?...
sângele, puterea unei planete roşii, oasele nişte stânci
greu de surpat, cuvintele, cuie înfipte adânc în stâlpii
greu de învins ai Paradisului: „Când din mine a strâns
tot nisipul,/ cuvântul a devenit piatră/ nouă pe ţărm?”
sau mai bine spus: „iarba/ ivită pe morminte,/ glăsuind
întreita veşnică pomenire!” (Inevitabile). Astfel,
poetul adaugă singurătăţii sale vămile pe care acesta
le-a visat. Să-l fi întrebat prin câte răscruci ar fi putut
fi răstignit, prin câte milioane de stele ar fi putut fi
Duh liniştitor? „Şansa de a pune piciorul pe pragul
unei zile,/ Sărind astfel peste neant,/ un crin mirosind.”
(Destin). A da poetului dreptul la linişte, a i se lua de
pe inimă valul de timp omorât de regrete, a te duce pe
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drumul pe care cândva s-au întors caravanele iubirii”,
a da zgomotului dreptul la un somn secular – iată acum,
omule, de unde până unde se întinde fericirea celui
hăituit de iubire: „Păsări, cuvinte şi mâini la aceeaşi
liturghie? Nu ştiu,/ împărtăşindu-se din acelaşi vas,/
sunt pe-un singur drum?/ Nu/ ştiu,/ după/ cum/ nu/
pricep/ Tulburarea luminii în faţa salcâmului/ de prea
multe remuşcări măcinat”. (Remuşcări).
Iată cum „Tainele din clepsidră” au reale şanse de
a deveni păsări aducătoare de zbor; pot avea bucuria
– unele chiar o au – de a răsturna munţii, ca prin acel
loc să treacă apele mândriei – poeme care dau frâu
liber cuvântului din om, iar omul ca un pământ al lui
Dumnezeu să împrăştie prin timp miresme, cădelniţând
veşnicii.
Poetul Stan M. Andrei este suficient de matur
pentru a nu se amăgi cu ifosele unui om plin de sine.
Poetul nu se abate de la poteca înţeleptului „Azi,
întruchipând povara lui Ieri, Doamne, şi cât de amar
este instinctul închipuirii”:
„Căderea/ în stratul de zăpadă,/ fără să-nflorească
bobocul unei urme”. Poetul Stan M. Andrei se impune
cu profunzime în ritmul a ceea ce se numeşte poezie
adevărată, durabilă, fără artificiile unei filozofii prost
înţeleasă de unii tineri azi. Iată cu ce îi contrazice poetul
Stan M. Andrei: „Puterea mugurelui uimit-a
Universul…/ Apoi, încins-a hora lucrurilor/ cu lumină…
Cum?” (Un mugure).
Poet mistuit de sute de întrebări; deşi fără de
răspuns, îşi au răspunsul în ele: „Focul cel lăuntric,
puternic ocrotit/ de-o inteligenţă caldă… Uneori,/ de
ce se stinge?” (Substratul). Toate acestea şi multe
altele se află în: „Cocoaşa/ un alt umăr, ducând senină
graba spre moarte” (Umerii). „Amin” aş spune eu
cel mai puţin apt între pregătiţi în a da verdicte unor
legi de care inima mea este străină: „Cămaşa/ făcută
din fire de timp/ menită e a mă învăţa cu veşnicia”.
(Sortire) sau poate fi poruncă ce vine să aducă
veşnicia clipelor moarte la naştere: „Sub talpa casei,
întruna cântă un drum!/ La un capăt, primăvara. La
celălalt, iarna./ Duc crucea, fără să ştiu staţia.”
(Spaime).
Iată un poet înalt la minte, copt la trup, zvelt, dar şi
crud pentru cei ce învaţă mersul pe jos, mersul pe sus,
aprig în a iubi aproapele, sfânt în a iubi departele,
cuviincios în a da livezilor flori, iar inimii sale fiori. El
se numeşte Stan M. Andrei. Şi născut a fost să
înflorească în fiecare An. În lumina din care a fost
creat, Dumnezeu i-a adăugat mireasma dulce a
adevăratei poezii. Deci, poet bun, a publicat şi o va
mai face; pe hectarul de hârtie mai are multe de
semănat, mai are multe de cules.
* Stan M. Andrei, Tainele din clepsidră, Editura
„Olimpias” Galaţi, 2015.

Rendez-vous cu Galaţii de altădată
Vineri, 15 aprilie 2016, de la orele 12.00, la Casa
Colecţiilor de pe strada Eroilor, nr.64, Muzeul de Istorie
„Paul Păltănea” din Galaţi a lansat invitaţia la o
plimbare imaginară prin oraşul de altădată.
Este vorba de vernisajul expoziţiei „Rendez-vous
cu Galaţii de altădată”, parte componentă a
proiectului cultural „Galaţii de altădată” realizat de
Asociaţia pentru Tranziţia Urbană şi Primăria
municipiului Galaţi în parteneriat cu Muzeul de Istorie
„Paul Păltănea” din Galaţi, cu finanţare din timbrul
arhitecturii de la Uniunea Arhitecţilor din România.
Dl. Valentin Bodea - muzeograf în cadrul
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi,
organizatorul acestei expoziţii, şi-a stabilit ca obiectiv
monumentele istorice construite în Galaţi în două etape
distincte:
- Regimul „Porto-Franco” (1834-1883) - în care
s-ar încadra următoarele clădiri de patrimoniu: Casa
Cuza (n.n. - actualmente unul din sediile Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi), Casa C. Negri (n.n.
- actualmente sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură din Galaţi), Casa Aristide Serfioti, Casa
Gheorghe Gheorghiade (n.n. - actualmente sediul
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi),
Institutul Notre Dame de Sion (n.n. - actualmente
sediul Politehnicii din Galaţi);
- Post Regimul „Porto-Franco” (1884-1941) cu imobilele: Casa Cavallioti (n.n. - actualmente unul
din sediile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din
Galaţi), Palatul Comisiei Europene a Dunării (n.n. sediul Bibliotecii municipale „V. A. Urechia”), Şcoala
Normală „Costache Negri”, Liceul „V. Alecsandri”,
Casa Robescu, Farmacia Ţinc (n.n. - Casa Colecţiilor,
actualmente unul din sediile Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” din Galaţi), Palatul Episcopal al Dunării de
Jos (n.n. - astăzi sediul Muzeului Istoriei, Culturii şi
Spiritualităţii Creştine la Dunărea de Jos), Palatul
Administrativ (n.n. - sediul Prefecturii), Palatul
Navigaţiei, Grand Hotel (n.n. - sediul Primăriei
municipiului Galaţi), Palatul Simion Gheorghiu.
Dl. Valentin Bodea remarca faptul că majoritatea
acestor bijuterii arhitectonice sunt situate pe strada
Domnească, o zonă istorică păstrată, parţial întreţinută,
parţial abandonată, parţial restructurată, apreciind că
situaţia imobilelor cu statut de monument istoric în
Galaţi este mai bună decât în alte locuri din ţară.
Noi am apreciat interesul tinerei generaţii pentru
acest subiect, salutând prezenţa în număr mare a
elevilor de la Colegiul Traian Vuia (Liceul Auto) însoţiţi
de conducerea şcolii şi profesorii lor.
Eduard Mihalcea
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Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România, Secţia Critică, Corneliu Stoica a publicat
recent, la editura „Sinteze”, o nouă carte de critică
şi istoria artei, intitulată
„Feţele imaginii”. Ea este
rodul unor cercetări ale
valorilor
pe
care
meleagurile binecuvântate
ale Galaţilor le-a dat de-a
lungul anilor în domeniul
artelor vizuale, dar şi a
frecventării expoziţiilor
organizate în urbea
noastră şi a unor
consistente dialoguri
avute cu creatori ale căror
nume sunt de notoritate
în cultura şi arta
românească.
Cartea, un volum de
317 pagini, cu ilustraţii
alb-negru (coperte color,
după tablouri ale pictorului
Sterică Bădălan), este
alcătuită din trei secţiuni:
„Efigii”,
„Cronici,
articole” şi „Interviuri de ieri şi de azi”. În prima
secţiune întâlnim mai întâi articole-portret dedicate
unor artişti născuţi în Galaţi sau care s-au stabilit
şi activat aici, dar uitaţi sau necunoscuţi de publicul
de astăzi: Pierre Auguste Bellet, un pictor de
formaţie clasică, fiu al unei familii de francezi, care
între 1921-1922, în Sala Unirii de la Alba Iulia, a
creat o galerie de portrete ale voievozilor,
domnitorilor şi regilor României, precum şi ale unor
personalităţi culturale, un artist de la care au rămas
tablouri în genul portretului, peisajului, naturii
statice, a compoziţiei cu specific orientalist, scoase
la iveală mai ales în ultimii ani de Casele de licitaţie
din Bucureşti; Gheorghe Leonida, sculptor „cu
vocaţia figurativului”, autor al chipului lui Iisus
Hristos din celebrul monument „Cristo Rodentor”
de la Rio de Janeiro, uitat în perioada comunistă
pentru că realizase multe portrete ale familiei

regale, creator de nuduri şi compoziţii statuare care
poartă amprenta impresionismului, dar şi a unor ecouri
expresioniste şi chiar cubiste, stins din viaţă la numai
50 de ani; Ghelman Lazăr,
excelent pastelist, care a ridicat
această tehnică la un înalt grad
de expresivitate, ale cărui
lucrări (naturi statice, peisaje,
flori, interioare, portrete) „sunt
pătrunse de un sentiment cald,
de respectul artistului pentru
punerea în evidenţă a
materialităţii obiectelor şi a
creării unei atmosfere
poetice”; Elena Hanagic,
virtuoasă acuarelistă, care a
contribuit din 1948 la
organizarea mişcării plastice
din Galaţi şi s-a numărat printre
cei care, alături de Nicolae
Mantu, Gheorghe Levcovoici,
Nicolae Spirescu ş.a., au pus,
în 1951, bazele Cenaclului
Artiştilor Plastici din localitate.
Fraţilor Gina Hagiu-Popa şi
Grigore Hagiu, născuţi la Tg.
Bujor, nume de rezonanţă în cultura românească, le
sunt consacrate articole substan ţiale, artistei
evidenţiindu-i meritele în dezvoltarea picturii şi graficii
contemporane, a valorificării creaţiei soţului său,
pictorul Eugen Popa, după decesul acestuia, a
organizării Muzeului de Artă şi a Casei Memoriale
„Eugen Popa” de la Săvârşin (Arad), iar poetului
analizându-i activitatea de critic şi cronicar plastic,
materializată în sute de articole publicate în presă,
adunate o parte în volumul „Bucureştiul artistic”
(Editura Sport-Turism, 1984). Alte articole-portret au
în centrul lor pe sculptorii Emil Pricopescu (născut la
Cerţeşti şi trăitor la Buzău) şi Silviu Catargiu, pe pictorii
Ion Ţarălungă, Gheorghe Mihai-Coron, Gheorghe
Suciu, Maria Dunavăţu, Ioniţă Benea, Carmen
Poenaru, Adina Moldova Ţitrea, Ioana HârjogheCiubucciu şi pe tânăra graficiană şi creatoare de benzi
desenate Xenia Pamfil.
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Secţiunea a II-a a cărţii cuprinde cronici plastice
şi literare, articole şi medalioane scrise de Corneliu
Stoica între aprilie 2013 – februarie 2016. Fin
observator şi cunoscător al fenomenului plastic
gălăţean, autorul comentează expoziţiile artiştilor locali
(Aurel Manole, Teodor Vişan, Sergiu Dumitrecu,
Sterică Bădălan, Gheorghe Miron, Florian Doru
Crihană, Cornel Corcăcel, Relu Angheluţă, Romeo
Pălie, Gheorghe şi Lia Nour, Simona Pascale, Irina
Panţiru, Ştefan Axente, Valentin Mihai, Olimpia
Stanciu, Sivia Ichim, Elisabeta Volcu), a celor veniţi
din alte centre culturale (Carmen Poenaru - Bacău,
Mihai Coţovanu – Iaşi, Ion Radu – Brăila, Vasilica şi
Panaite Chifu, Florin Stoiciu – Bucureşti, Mircea
Cojocaru – Tecuci, Rodica Costianu şi Site Fu – Paris,
Franţa, Ujjwala Annachhatre – India), ca şi manifestări
colective (Saloanele Filialei Galaţi a UAPR, „In
memoriam”, „In activitas”, „Doamnele sculpturii şi
graficii româneşti”, „Pro Boholţ”, ediţiile 2013 şi 2014).
Urmărim în acelaşi timp felul cum Eminescu şi poezia
acestuia a inspirat-o pe graficiana br ăileancă
Constanţa Abălaşei-Donosă, medalioane dedicate
cinstirii memoriei plasticienilor Reuven Rubin,
Constantin Emil (Ticu) Arămescu, Mala ZamfirescuBedivan, Margareta Ştefănescu-Ciurdăreanu, Aurel
Manole, Sergiu Dumitrescu. Cronicile de carte inserate
se referă la volumele „Radu Bogdan – Corespondenţe
culturale”, „Sorin Manolescu” de Ana-Maria Vicol,
„Dunărea, poveste şi adevăr” de Zanfir Ilie,
„Rembrandt în colecţiile Bibliotecii V. A. Urechia”.
Nu i-a scăpat lui Corneliu Stoica nici noul bust al dr.
Aristide Serfioti, realizat în tehnica teracotei de
admirabilul portretist gălăţean, sculptorul Liviu-Adrian
Sandu, dezvelit în incinta Spitalului Militar de Urgenţă
(21 august 2015).
Secţiunea a III-a, „Interviuri de ieri şi de azi”,
permite cititorului să parcurgă pagini de un deosebit
interes graţie dialogurilor purtate cu mai mulţi ani în
urmă cu celebra sculptoriţă Miliţa Petraşcu, elevă a
lui Bourdelle şi Brâncuşi la Paris, membră a Academiei
Regale de Portretistică din Londra, cu Max Herman
Maxy, fost director al Muzeului de Artă Naţională din
Bucureşti, cu Iosif Rosenbluth, Georgeta ArămescuAnderson, Leandru Popovici sau cu graficiana
Mariana Petraşcu, fiica pictorului Gheorghe Petraşcu.
De după 1990 datează interviurile cu pictorii Nicolae
Spirescu, Mala Zamfirescu-Bedivan, Carmen Poenaru
şi Eugen Holban.
În interviul cu Miliţa Petraşcu reţin atenţia
evocarea făcută de aceasta lui Constantin Brâncuşi,
cel care i-a pus pentru prima oară în mână dalta şi
ciocanul şi a învăţat-o să lucreze direct în material
definitiv, precum şi consideraţiile despre arta

portretului. M. H. Maxy, brăilean prin naştere, elev al
lui Camil Ressu la Academia de Arte Frumoase din
Bucureşti, care de pe poziţia pe care o avea în deceniul
şapte al secolului trecut a sprijinit înfiinţarea Muzeului
de Artă Românească Modernă şi Contemporană din
Galaţi (azi, Muzeul de Artă Vizuală) vorbeşte despre
curentele de avangardă, despre rolul revistelor
„Contimporanul”, „Punct” şi „Integral” în sprijinirea
artei moderne în perioada interbelică, despre locul
însemnat pe care arta românească îl are în cultura
europeană. Interesante opinii are R. Iosif în legătură
cu ce înseamnă a fi modern în artă. În discuţia cu
Georgeta Arămescu-Anderson, pictoriţă afirmată în
SUA, citim rânduri ca acestea: „Noi am continuat
tradiţiile româneşti din dorinţa de a face ţara cunoscută
străinilor, de a îmbogăţi patrimoniul artei universale cu
contribuţia comorilor româneşti”, sau: „Comorile
folclorice româneşti erau prezente în subconştient şi
ele au fost rezervorul şi sursa inspiraţiei noastre”.
Vizitând Tecuciul, Nicoreştii şi Coasta Lupei, Mariana
Petraşcu a avut surpriza descoperirii unei identităţi a
atmosferei locurilor cu cea din tablourile tat ălui din
primii săi ani de activitate şi chiar o similitudine între
roşul gardurilor din aceste localităţi şi cel din pictura
de început a lui Gheorghe Petraşcu.
La Nicolae Spirescu şi Mala Zamfirescu-Bedivan
am reţinut mai ales amintirile acestora despre pictorul
emblematic al Galaţiului, Nicolae Mantu, după cum la
Carmen Poenaru ne-a impresionat experienţa indiană
a pictoriţei şi felul cum lumea indiană i-a înrâurit
creaţia. În interviul cu Eugen Holban descoperim o
biografie necunoscută până astăzi a artistului şi cine
nu-i ştie activitatea poate afla informaţii preţioase
despre eforturile aproape jertfelnice ale etnologului de
a cerceta şi face cunoscută, prin zeci de articole şi
studii, arta populară şi etnografia din judeţul Galaţi,
punând capăt pentru totdeauna părerilor unora care,
din ignoranţă, ajunseseră la concluzia că zona noastră
etnofolclorică este foarte săracă. El este şi cel care a
publicat împreună cu soţia sa, pictoriţa Angela
Tomaselli, primul şi singurul album „Arta populară din
judeţul Galaţi” (1974), care a reconstituit costumul
popular specific judeţului nostru, ca şi autorul
proiectului Muzeului Satului „Petru Caraman” din
Pădurea Gârboavele, din păcate nerespectat în
totalitate de autorităţile de la nivelul judeţului.
Scrisă cu acribie şi respect pentru artiştii asupra
creaţiei cărora s-a aplecat, dar şi pentru cititori, cartea
lui Corneliu Stoica este plină de informaţii, comentarii
şi analize pertinente, adăugându-se în bibliografia
autorului ca încă o importantă contribuţie la
cunoaşterea unor aspecte semnificative ale
fenomenului artistic de la Dunărea de Jos şi nu numai.
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SCHMIERER-ROTH, Dorothea (Lola)
– pictor (n.16 noiembrie 1893, Galaţi – m. 3 aprilie
1981, Bucureşti). Studiază mai întâi cu Antonio
Zumino, pictor academic, originar din Veneţia,
urmează cursurile Institutului secundar superior
Filipide din Galaţi, apoi, la Viena, în 1911,
frecventează atelierul lui Hermann Struck. În
anul următor, 1912, urmează un stagiu de două
luni la Academia Julian din Paris. În decembrie
1913 participă la expoziţia „Pictorul Antonio
Zumino şi elevii săi”, deschisă la Grand Hotel
din Galaţi. Pentru o scurtă perioadă, aflându-se
la Berlin, este eleva lui Lovis Corinth şi Johannes
Lippmann la Academia de Artă (1913-1914). În
timpul Primului Război Mondial, Dorothea şi
Jeanne Helder (Coppel), au prilejul să lucreze la
Galaţi cu pictorul Ion Theodorescu-Sion, prin
intermediul căruia pătrund principiile artei lui Paul
Cézanne, acelea de a „trata natura prin cilindru,
sferă şi con”. Între 1919-1922 artista este din
nou la Berlin, studiind cu pictorul şi gravorul
expresionist Willy Jaeckel, profesor la Staatliche
Kunstschule. Expune la Graphisches Kabinett.
Este influenţată de creaţia lui Ludwig Meidner şi
a austriacului Oskar Kokoschka. După ce între
1930-1932 studiază la Academia Ranson din
Paris, între 1932-1935 pictoriţa frecventează, cu
unele întreruperi, atelierul lui André Derain. În
expoziţiile româneşti Lola Roth debutează în 1933,

Portretul mamei

Corneliu STOICA
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când expune la Salonul Oficial tablourile: „Portret”,
„Fetiţa cu pelerină”, „Natură moartă” şi „Autoportret”.
Primeşte Premiul Anastase Simu. La 14 aprilie 1935
îşi deschide prima sa expoziţie personală în Sala
Hasefer din Bucureşti, cuprinzând 46 de lucrări de
pictură şi grafică. Continuă să trimită lucrări la
manifestările Salonului Oficial. După cel de-Al Doilea
Război Mondial pictoriţa rămâne definitiv la Galaţi,
dedicându-se activităţii didactice. Expune de
asemenea în cadrul expoziţiilor organizate de Cenaclul
Plastic şi mai apoi de Filiala Galaţi a UAP. În
februarie-martie 1972, Muzeul de Artă din Galaţi îi
organizează prima expoziţie retrospectivă, manifestare
care va fi găzduită în 1974 şi de Muzeul Simu din
Capitală.
Studiile făcute la Viena, Berlin şi Paris, desele
călătorii făcute în tovărăşia bunicului său, marele
lingvist Haiman (Hariton) Tiktin, nu au rămas fără
rezultat pe planul creaţiei artistice. Pictoriţă sensibilă,
cu o vădită vocaţie pentru desen şi culoare, Lola Roth
a trăit cu intensitate înnoirile artei moderne. Aşa se şi
explică de ce în creaţia sa vom întâlni mai multe etape
distincte, corespunzătoare unor modalităţi de exprimare
specifice postimpresionismului, cubismului,
expresionismului sau artei abstracte, modalit ăţi care,
aşa cum subliniază Mariana Vida, la maturitate „s-au
contopit şi s-au sublimat într-o concepţie unitară şi
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originală, îndatorată, surprinzător, Noului clasicism,
promovat teoretic ca agent regenerator al artei
franceze de criticul Waldemar George, pe care artista
l-a cunoscut în 1936 şi cu care a corespondat”. O
serie de lucrări realizate între 1917-1919, ca cele
intitulate „Conversaţie”, „Cană verde”, „Glastră”,
„Autoportret”, „Lalele”, „Strada Sf. Gheorghe”, „Fată
cu beretă”, „Soare după furtună” stau sub influenţa
picturii lui Van Gogh. Linia care închide conturul
obiectelor este contorsionată şi puternică, tuşele sunt
aşezate într-o aglomerare ce evidenţiază zbuciumul
interior al artistei. Întâlnirea cu Ion Theodorescu-Sion
va avea drept urmare crearea unor lucrări în care
dovedeşte o adâncă înţelegere a lecţiei cézanniene.
Pictoriţa renunţă la liniile zbuciumate, inspirate de
pictura maestrului olandez, în favoarea unei construcţii
elaborate a formelor, în spiritul mişcării cubiste. Acum
elementele compoziţionale ale lucrărilor sunt ordonate
în forme geometrice, volumele sunt descompuse. Şi
aceasta se întâmplă nu numai în naturile statice, temă
favorită cubiştilor („Pahare de cristal”, „Natură

Strada Sf. Gheorghe
moartă”), dar şi în cele în care figura umană este pe
primul plan („Portret”, „Băiat în faţa sobei”, „Băieţel
cu căciulă”, „Studiu, fetiţă văzută din spate”). O scurtă
perioadă din creaţia artistei (1919-1922) poartă pecetea
expresionismului („Portretul mamei”, „Natură statică
cu lămâie”, „Autoportret cu plantă”, „Studiu de
expresie”). Câteva tablouri din aceeaşi perioadă
subliniază şi preocuparea acesteia pentru compoziţia
abstractă. Ecouri din Wassily Kandinsky şi Paul Klee
răzbat în lucrări în care elementele componente iau
forma simplificată a unor pete de culoare de o discretă
şi suavă poezie („Omagiu lui Botoşanski”,
„Confruntare”, „Compoziţie abstractă”, „Peneş
Curcanul”, „Sentimente nesigure”, „Noapte sfântă”).

Autoportret

În manieră abstractă Lola Roth va lucra şi alte tablouri
mult mai târziu, cum sunt, de pildă, „Benjamin Britten”
sau unele peisaje realizate după 1970, în care ea
mizează pe forţa sugestivă a culorii, a unei culori diluate
până la obţinerea unor tonuri de un deosebit
rafinament. Studiile făcute cu André Derain, ca şi
frecventarea asiduă a muzeelor au îndemnat-o pe Lola
Roth să se îndrepte către arta realistă, creând o serie
de lucrări în care preocuparea către peisaj se împleteşte
în aceeaşi măsură cu aceea pentru natura statică şi
portret. În peisagistică, lucrările ei stau sub semnul
poeziei, a unei poezii contemplative, melancolice, care
în sugestiile ei cromatice exprimă mai mult stări ale
sufletului decât secvenţe recognoscibile ale unei anume
realităţi. Multe peisaje conţin imagini ale Galaţiul de
altădată. Aici pictoriţa îşi păstrează în unele tablouri
Vedere din port, iarna
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cu contraforturi”, „Strada Braşoveni”, „Galaţi văzut
din insula Cocuţa”) sau chiar dramatică („Case
părăsite”, „Ruine I, II, III, IV”, „Dărâmături în spre
Dunăre”, „Strada Braşoveni după pârjol”). Portretele,
foarte multe la număr, confirmă pasiunea artistei
pentru figura umană, răbdarea cu care s-a aplecat
asupra sondării psihicului copiilor, tinerilor şi adulţilor.
De la „Profil de femeie cu basma” sau „Cap de fată”,
portrete de frumuseţea picturii renascentiste, „Colega”,
tablou în care personajul este puternic luminat din fa ţă
şi construit pe baza unor contraste puternice, până la
portretele de copii şi adolescenţi executate în cărbune,
sau la multele „Autoportrete”, Lola Schmierer-Roth
demonstrează mari calităţi în abordarea chipului
omenesc.

Colegă
lirismul, mai ales în acuarele („Uliţă spre Brateş”, „Casa
Roth”, „Pe lângă plopi”, „Sere din Grădina Publică”),
dar în cele mai multe adoptă o notă gravă, sobră
(„Vedere din port iarna”, „Furtună peste Galaţi”,
„Stradă din Galaţi”, „Biserica Sf. Haralambie”, „Zid

Bibl.: Mariana Vida, Elena Olariu, Lola
Schmierer-Roth, Editura Muzeul Naţional de Artă al
României, 2005; Corneliu Stoica, Întâlniri
confortante, Editura Sinteze, Galaţi, 2007; Valentin
Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol.
II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Oameni în memoria
Galaţiului (coordonator, prof. Zanfir Ilie, director al
Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi), Editura
Axis Libri, Galaţi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul
ilustrat al artelor frumoase din Moldova 18002010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica,
Popasuri ale privirii, Editura „Sinteze”, Galaţi, 2013.

Fata cu basma albastră

46
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Corneliu STOICA

Sub genericul „Confesiuni”,
Muzeul de Artă Vizuală prezintă
creaţii ale artistelor Silvia Radu
(sculptură, pictură), Cela Neamţu
(tapiserie, miniatură textilă) şi
Maria Constantinescu (pictură pe
sticlă). Toate cele trei doamne din
Bucureşti sunt nume de primă
mărime în arta contemporan ă
românească, fiecare cu un discurs
plastic profund original şi cu un
bogat palmares expoziţional
naţional şi internaţional. Reunirea
lucrărilor acestora într-o expoziţie
de grup nu este întâmplătoare.
Fiind foarte ataşate de cultul
creştin ortodox şi de biserică, ele au făcut din sacru
una din temele fundamentale ale creaţiei lor,
numărându-se printre acei artişti care consideră că
nimic nu ar fi putut face fără existenţa şi sprijinul
lui Dumnezeu. Silvia Radu chiar declară: „Când
am făcut o lucrare cu temă, fără să mă încred în
puterile mele, şi m-am rugat la Dumnezeu să mă
ajute, întotdeauna mi-a reuşit mai bine decât altele
pe care le făceam aşa, într-un mod inconştient,
negândindu-mă că eu sunt o neputincioasă şi că
Silvia Radu - Printre flori şi fructe, ipsos

numai Dumnezeu mă ajută”. În acelaşi sens, în prefaţa
catalogului, pictorul-muzeograf Gheorghe Andreescu
(curatorul expoziţiei) subliniază că „în ciuda
diversităţilor tematice şi tehnologice, a modului de
expresie, a materialelor folosite, cele trei artiste Cela
Neamţu, Silvia Radu şi Maria Constantinescu intră în
rezonanţă deplină, aproape mistică, conflictul dintre
tradiţional cu toate resursele sale de tehnică şi tematăcă
şi actul novator fiind inteligent filtrat de atributele
spiritualităţii contemporane”.
Pătrunsă adânc de sentimentul religios, creştină
autentică, Silvia Radu (n. 30 iunie 1935, Pătroaia-Deal,
Dâmboviţa) este chiar ctitor de biserici. Împreună cu
soţul său, regretatul sculptor Vasile Gorduz (n. 8
octombrie 1931, Trifeşti, Orhei - m. 12 decembrie 2008,
Bucureşti), au ctitorit Biserica de la Vama Veche, locul
unde ei au pictat şi sculptat mulţi ani la rând, au ridicat
Mănăstirea de maici de la Pătroaia-Deal, satul de
naştere a artistei, au ajutat la repararea Bisericii din
Potlogeni-Vale, localitate unde sunt înmormântaţi
părinţii şi bunicii din partea mamei. Lucrările prezentate
de Silvia Radu în această expoziţie fac parte
majoritatea din ele din ciclul „Grădina cu Îngeri”. Sunt
sculpturi ronde-bosse şi reliefuri executate în bronz şi
în ghips colorat, icoane în relief galvanizat în argint,
dar şi picturi realizate
în guaşă
pe carton. Îngerii din
Silviu Catargiu
- Prometeu
sculpturile sale au chipuri blajine, prietene şti, îi
înconjoară cu căldură pe oameni, parcă vor să le
vestească ceva. Aripile lor sunt imense, suplinind
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cele mai multe ori în stil clasic, cu o fineţe desăvârşită,
în schimb, aripile au multe excrescen ţe, redând
într-un fel penajul acestora, fapt care le imprimă un
aer expresionist. Tablourile de pictură reprezintă flori
şi peisaje, adevărate spaţii paradisiace, în care se simte
voluptatea cu care artista aşterne culoarea, strădania
pentru a oferi ochiului iubitorilor de frumos imagini
relaxante, care să-i încânte şi să le aducă liniştea şi
pacea în suflet.
Cunoscută mai bine gălăţenilor din expoziţiile
personale anterioare deschise la Muzeul de Artă
Vizuală şi la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii
Creştine de la Dunărea de Jos, Cela Neamţu (n. 16
iulie 1941, Piciorul Lupului, Iaşi), membră din 1990 a
European Textile Network (ETN) şi a International
Textile Network (ITNET), distinsă în 2006 cu Medalia
de Aur la Salonul Artiştilor Plastici Francezi, ediţia 217,
Grand Palais, Paris, cea care a decorat cu şapte
tapiserii monumentale sălile primirilor protocolare ale
Aşezământului Românesc din oraşul biblic Ierihon, este
prezentă pe simeze cu tapiserie de mari dimensiuni şi
peste 20 de lucrări de miniatură textilă. Tapiseria,
închipuind un triptic, este lucrată în tehnica haute-lisse

Silvia Radu - Inger purtator de Evanghelii, bronz
într-un fel trupul. Peste ghips, materialul din care sunt
modelaţi, artista aplică materia picturală, din care se
revarsă lumina pe care aceste făpturi gingaşe o
răspândesc, starea de bucurie pe care o creează.
Adesea, pe aripile lor, sculptoriţa pictează figuri de
sfinţi, pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus sau scene
biblice. Silvia Radu consideră că „Îngerii sunt purtătorii
unui mesaj luminos, de dragoste, care îndeamnă la
bucurie”, invocând în acest sens cuvintele
Mântuitorului Iisus Hristos: „Bucuraţi-vă!”. Dacă
expresia capului şi chipului îngerilor este modelată de
Cela Neamţu - Miniatură textilă

Cela Neamţu - Triptic, tapiserie
şi conţine o decoraţie bogată, în elementele căreia
identificăm motivul arcadei cu deschidere
semicirculară, al torsadei sau al ferestrei. Arhitectura
celor trei piese este impecabilă, artista reuşind ca prin
subtile acorduri cromatice s ă redea adâncimea
spaţială. Rigoarea geometrică şi ştiinţa compoziţională
sunt de asemenea virtuţi care nu mai sunt o noutate
atunci când discuţiile privesc opera acestei artiste de
excepţie. Miniaturile textile sunt şi ele de o frumuseţe
deosebită. Imagistica lor reprezintă simboluri zodiacale,
scene biblice, construcţii abstracte (ciclul „Haos şi
Ordine”), motive care se întâlnesc şi-n unele tapiserii
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Maria Constantinescu - Poliptic
de mari dimensiuni. Aceste miniaturi textile, autoarea
obişnuieşte să le numească „tapiserii de buzunar” sau
„jocuri pentru oameni mari”. Şi aici se poate vedea
înalta măiestrie a Celei Neamţu, care a ştiut să-şi
folosească harul cu care a înzestrat-o Dumnezeu
plăsmuind adevărate bijuterii textile. În creaţia ei, ea
şi-a altoit în mod magistral fantezia şi inventivitatea
proprie pe un fond tradiţional ale cărei seve au rodit
din plin.
Cea de a treia expozantă, Maria Constantinescu,
cu studii la Institutul de Arte Plastice din Bucureşti,
Secţia Pictură monumentală-restaurare, clasa
profesorului Costin Ioanid, membră a UAPR, membră
a Academiei Burchard din Italia şi Elveţia, ca şi a
Academiei Artelor Tridimensionale de la Sibiu,
fondatoare şi preşedintă a Fundaţiei „Timp” pentru
educarea copiilor prin meserii tradiţionale, expune o
întreagă galerie de lucrări pictate pe sticlă. În privinţa
suportului pe care îşi realizează lucrările, artista
mărturiseşte: „Mă obsedează sticla, deoarece pot să
pictez bidimensional şi să realizez a treia dimensiune,
lăsând spaţii transparente, unde desenez sau pun hârtie,
care să te ducă cu gândul la ceva… mişcare, curgere,

linişte, nelinişte…, la un spaţiu magic, îmbogăţit cu foiţa
de aur şi argint”. Tablourile ei, în care tradiţia românilor
face casă bună cu modernitatea soluţiilor plastice ale
artistei, sunt populate de scene biblice, sfinţi, îngeri,
simboluri creştin-ortodoxe, semne zodiacale etc. Nimic
însă din canoanele impuse de erminii nu se întâlnesc,
ci o libertate de exprimare neobişnuită. Pictoriţa a
învăţat din arta bizantină şi a vechilor noştri iconari,
din ferecăturile evangheliilor, din arta incunabulelor şi
a vechilor tipărituri, şi a ştiut să-şi contureze un stil
personal, care i-a dus faima şi peste hotare. Imaginile
configurate de ea alcătuiesc în ansamblul lucrărilor
adevărate poveşti sau pagini de basm în care totul este
de domeniul miracolului. Nicolae Steinhard chiar scria
că „totul în pictura Mariei Constantinescu stă sub
semnul abundenţei şi al miracolului”, iar Giulio Carlo
Argan, cel mai mare critic de artă european din a doua
jumătate a secolului al XX-lea, nu se sfia să afirme:
„Trebuie să mărturisesc că eu cunosc foarte bine
pictura Mariei Constantinescu şi o găsesc foarte
interesantă, atât pentru calităţile sale picturale,
intrinseci, cât şi pentru faptul de a fi reluat şi interpretat
în mod original semnificaţia picturii vechi româneşti
pe sticlă”. Ceea ce uimeşte la Maria Constantinescu
sunt mai ales varietatea structurală a compoziţiilor sale,
înscrierea şi ordonarea tuturor elementelor în pagină
cu o rabdare de orfevru, execuţia de-a dreptul
uimitoare. Uneori, ea încasetează lucrările şi le
asamblează în tripticuri şi polipticuri.
Dorind ca prin această manifestare să-şi cinstească
şi împlinirea a 40 de ani de activitate artistic ă şi
muzeistică, Gheorghe Andreescu, aşa cum precizează
la sfârşitul prefeţei din catalog, prin reunirea pe simeze
a creaţiei celor trei artiste, „deschide o nouă poartă
de comunicare, dă o şansă în plus posibilităţilor de
informare asupra vastului câmp de execuţie şi gândire
din Arta Contemporană Românească”.

Maria Constantinescu - Barcă
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Nu mai ştiam nimic despre medicul-scriitor Vasile V.
Popa de multă vreme şi nici despre ultimele sale isprăvi
literare. Îi urmăresc evoluţia de mulţi ani şi m-am bucurat
sincer când am primit ultimul său volum Oameni de
ieri, de azi, dintotdeauna (Editura Fundaţia Culturală
Antares, Galaţi, 2014). Ca şi în alte volume anterioare,
şi acesta se revendică din memoria autorului, din bogatele
sale reminiscenţe, căci autorul a trecut prin multe medii
sociale şi întâmplări de viaţă, a
cunoscut, ca medic, multă lume şi
multe cazuri interesante, din care
cititorul poate extrage anumite
învăţăminte. Volumul lui Vasile V.
Popa are, din acest punct de vedere,
şi o tentă de pedagogie socială.
Să ne înţelegem: Autorul nu este
tecucean decât prin rădăcini, prin
părintele său, profesorul Vasile Gh.
Popa - un intelectual rafinat, robust,
trecut prin imensităţile Gulagului
comunist, cu bogate recunoaşteri în
viaţa noastră spirituală - care s-a
născut în Nicoreşti şi pe care fiul îl
urmează cu o consecvenţă lăudabilă
continuându-i apetenţa pentru
literatură, pentru tentaţia de a da
seama despre sine, despre lumea
prin care a trecut şi despre
întâmplările carierei sale medicale.
Cartea despre care ne-am propus să vorbim în aceste
rânduri marginale reuneşte o suită de efigii interesante,
reconstituie câteva destine şi calupuri de viaţă, fiecare
cu particularităţile şi cu elementele sale identitare. Ceea
ce caracterizează proza lui Vasile V. Popa este realismul
confesiv, obiectivitatea faptelor supuse actului narativ,
în pofida fabulaţiei, a ficţiunii, aşa cum pot fi furnizate
de fantazie, de imaginaţie - atributele dintotdeauna ale
actului literar.
Două dintre povestiri au un conţinut evocator şi aduc
în prim-plan cunoscutele personalităţi ale vieţii muzicale
româneşti - pianistul Valentin Gheorghiu şi marele
violonist Ion Voicu. Deşi actul rememorării nu mai este
direct, ci este transferat altor personaje, autorul păstrează
acurateţea reminiscenţei şi conferă partiturii narative doza
de verosimilitate necesară pentru a induce cititorului o
curiozitate epistemică.
Plină de sens şi de substanţă rezolubilă este povestirea
Cum m-am vindecat de antisemitism în care, dincolo
de istoricul problemei, reproduce întâmplarea cu
cunoscutul politician dr. Nicolae Lupu din vremea când
evreii erau evacuaţi din sate şi obligaţi să-şi facă un rost

prin oraşe şi târguri. Politicianul român aflat într-o
luxoasă limuzină a întâlnit un convoi de care transportând
evreii spre Huşi. Spre bucuria ei, o doamnă din acelaşi
sat cu dr. Lupu îl recunoaşte şi-l roagă să intervină pe
lângă jandarmii care însoţeau convoiul, s-o lase la casele
ei din Arsura. Vă rog, vă implor, domnule doctor, daţi
dispoziţie să mă întoarcă de unde m-au luat cu baioneta
la armă. Aţi mâncat în casa mea. Aţi dormit. Cinic şi
fără nicio reticenţă, dr. Lupu le spune
jandarmilor să-şi facă datoria şi
să-i ducă unde au primit ordin. Peste
ani, când dr. Lupu devine ministru,
a primit misiunea de a cumpăra, de
peste ocean, instrumentar medical
pentru spitalele româneşti. A ajuns
la adresa indicată pentru a începe
negocierile, dar, spre surprinderea
lui, doamna care l-a întâmpinat şi
care l-a primit cu o nedisimulată
bucurie a revederii era tocmai cea
pe care o refuzase cândva în
România. E de prisos să spun că
afacerea s-a încheiat repede şi în
favoarea părţii române. În cele
câteva zile petrecute la New York, a
fost tratat regeşte de familia
cârciumarului din Arsura.
Se-nţelege că o astfel de întâmplare
vindecă de antisemitism pe oricine.
Ceva mai dezvoltată este naraţiunea Prizonierul (50
de pagini) în care colonelul Petre Iacobescu rememorează
întâmplările prin care a trecut după ce a căzut prizonier
la Cotul Donului şi cum a petrecut cei şase ani de
prizonierat în lagărele de prizonieri de la Oranki, lângă
oraşul Gorki şi Mânăstârka. Lagărul de la Oranki fusese
o mănăstire de călugări, dar după revoluţie şi instalare la
putere a guvernului bolşevic şi ateu toţi cei 400 de
călugări au fost împuşcaţi. Altarul fusese transformat
în veceu. Era mesajul transmis divinităţii de noua
orânduire atee. Ceea ce îndurau prizonierii nu se mai
putea numi vieţuire, ci supravieţuire. Erau cu toţii sub
spectrul celor trei F – Foamea, Frica şi Frigul.
De evadare nici nu putea fi vorba, unde puteau să se
ducă în imensitatea stepelor ruse? Ulterior însă,
recunoaşte memorialistul, condiţiile de viaţă s-au
îmbunătăţit, spre nedumerirea prizonierilor, care n-au
înţeles decât mai târziu raţiunile acestei schimbări de
tratament. Comandantul lagărului era un maior
basarabean, Popescu, care nu ştia româneşte, iar
schimbarea de tratament se datora, b ănuieşte
memorialistul, şi prezenţei românului Mihai Frunze
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printre comandanţii Armatei Roşii şi a lui Kotovski, alt
basarabean, care a formulat doctrina militară, şi probabil
lui Leon Troţki, tot basarabean la origine.
În lagăr au venit agenţi ai propagandei comuniste, în
frunte cu Ana Pauker şi Vasile Luca, pentru a forma
ceea ce se va numi divizia Tudor Vladimirescu. Aparent,
s-a crezut că înfiinţarea unei asemenea unităţi de luptă
ar ajuta armata sovietică. Nimic mai fals! Aceşti oameni
vor reprezenta, după terminarea războiului, infrastructura
de cadre militare şi politice la ordinul sovieticilor
(pp.134-135). Pentru portretul Anei Pauker, autorul
foloseşte o tuşă uşor îngroşată, dar fără să schilodească
adevărul. Femeie înaltă, solidă, tunsă scurt, băieţeşte
(s-a aflat că tunsoarea trebuia să-i mascheze lipsa unei
urechi) cap şi faţă mare, bărbătească, hotărâtă,
vorbitoare de multe limbi, foarte inteligentă. Era din
târgul Codieşti – Vaslui, din Moldova, comunistă
convinsă. Atât de fundamentalistă, încât şi-a trădat şi
acuzat propriul soţ, Marcel Pauker, executat de sovietici
pentru deviaţionism (p.135). La Mânăstârka, prizonierii
români organizează şi grevă a foamei, pentru a forţa
autorităţile ruse să-i elibereze. Războiul se încheiase, în
România fusese instaurat comunismul şi nu mai exista
niciun motiv pentru prelungirea prizonieratului. De fapt,
eliberarea, care va avea loc în mai 1948, va fi rezultatul
acestei greve de şase zile a prizonierilor.
Într-o diviziune distinctă şi mai greu de încadrat
tipologic, autorul face radiografia anului 1953, an extrem
de greu în evoluţia României comunizate. Este mai mult
un eseu decât o povestire. Autorul trece în revistă
principalele evenimente care au marcat ţara şi destinul
său de tânăr în plină formare intelectuală.
- A continuat cu şi mai mare intensitate acţiunea de
lămurire a ţărănimii pentru a adopta calea colectivistă a
agriculturii;
- Delaţiunea (pâra, denunţul) a atins un nivel
inacceptabil;
- A continuat acţiunea de indexare a multor cărţi şi
autori români pe considerente de incompatibilitate cu
ideologia comunistă;
- Proletcultismul a atins cote maxime de afirmare;
- Statul român a refuzat oferta lui Brâncuşi de a-i
prelua atelierul lăsat moştenire;
- La 5 martie 1953 a murit Stalin, iar guvernul român
a decretat trei zile de doliu şi numeroase manifestări
comemorative;
- A fost începutul devastatoarei ierni 1953-1954.
În plan individual, autorul şi-a parcurs ultimele
secvenţe liceale, cu toată atmosfera de rusificare a şcolii
şi a programei de învăţământ.
Aceasta e cartea. O carte serioasă, sobră, pe alocuri
tragică, la graniţa dintre literatură şi publicistică, în care
fantezia şi funcţia imaginativă a creatorului este
obstaculată de năvala realului care dislocuieşte ficţiunea
şi dă substanţă, consistenţă şi tristeţe fiecărei pagini. O
carte utilă, scrisă alert, care stă bine în raftul oricărei
biblioteci. Îl felicit pe autor pentru această nouă ispravă
livrescă şi-l aşteptăm cu noi izvodiri.

(urmare din pagina 15)
GABRIEL BADEA-PĂUN
Regal, în rochie de interior. În prezent, tabloul se
găseşte în posesia MS Regele, care mi-a permis
reproducerea lui pe coperta primei ediţii (cea din 2003),
a biografiei pe care am consacrat-o lui Carmen Sylva.
Chiar dacă gustul personal al Principesei Elisabeta se
îndrepta mai curând către pictura academică (Frederic
Watts, Lawrence Alma-Tadema, Franz von Lenbach),
Grigorescu a fermecat-o de la prima lor întâlnire. În
primăvara lui 1880, îl invită chiar să facă parte din
suita sa în timpul unei călătorii la Neuwied. Pasiunea
pentru arta lui Grigorescu a sporit în timp, astfel c ă,
pe la 1900, ea ajunsese să aibă una dintre cele mai
importante colecţii ale artistului. Între 1895 şi 1899,
Jean-Jules-Antoine-Lecomte du Nouy a realizat alte
portrete de aparat ale Reginei Elisabeta destinate
Palatului Regal din Bucureşti şi aulei Universităţii din
Iaşi, care însă au fost distruse. În 1914, François
Flameng a realizat un altul, pandant cu chipul Regelui
Carol I pentru Biblioteca Fundaţiei Carol I, aflat în
prezent la Muzeul Naţional de Artă. Multe altele au
fost pictate de apropiaţi sau pictori mai puţin
îndemânatici, adesea după fotografii. Cele mai multe
dintre aceste efigii au rămas necunoscute marelui
public, câtă vreme a trăit regina. Singurul mai cunoscut
a fost Carmen Sylva ascultând vocile pădurii, al lui
Lecomte du Nouy, aflat în prezent în sala nouă de
muzică a Castelului Peleş. A fost deseori reprodus de
presa franceză când era pomenită Regina şi însoţea
nota sa biografică din dicţionarul Larousse. Portretele
sale fotografice erau însă răspândite pretutindeni,
pentru că interesul pentru fotografie nu era ceva nou
la curţile regale europene. Regina Victoria a Angliei şi
Împărăteasa Elisabeta a Austro-Ungariei adunaseră
mari colecţii fotografice, martore ale principalelor
evenimente istorice din epoca lor sau simple portrete
de familie. De asemenea, acestea au pozat pentru
fotografi celebri, însă fără a încerca să-şi creeze o
imagine diferită de cea de suverane.
Pentru ele, fotografia rămânea acelaşi instrument
de propagandă ca şi gravura sau pictura aulică.
Elisabeta căuta însă să-şi impună noua identitate, pe
cea de regină-poetă. Dându-şi seama de forţa acestei
noi tehnici, Carmen Sylva şi-a compus chiar ea poza,
cu ajutorul unui fotograf de geniu, bucureşteanul Franz
Mandy. Rezultatele începutului colaborării lor sunt
instantaneele câtorva tableaux vivants, în stilul lui
Margaret Cameron. Elisabeta era înconjurată de un
impresionant decor baroc. Începând din 1885, ea a
început să se individualizeze, iar ceea ce se afla în jur
era într-o ordine desăvârşită, tocmai spre a o pune în
valoare. A devenit astfel o statuie, respectiv cea a
personajului Carmen Sylva, mereu surprinsă în timpul
ocupaţiilor sale: scrisul, pictatul, muzica sau brodatul.
(sfârşit)
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