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Ansamblul folcloric „La R’voyure”, Canada, Quebec

Ansamblul folcloric „Choi SunDance”, Coreea Ansamblul folcloric „Digem Folk Dance Group”, Cipru

Ansamblul folcloric „Pasian di Prato”, Italia

Ansamblul folcloric „La R’voyure”, Canada, Quebec

Ansamblul folcloric „Pasian di Prato”, Italia

În perioada 13-16 august s-a desfăşurat, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, ediţia a X-a a
Festivalului Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului” la care au participat ansambluri folclorice din 10
ţări: La R’voyure - Canada, Quebec, Choi SunDance - Coreea, Digem Folk Dance Group - Cipru, Pasian
di Prato - Italia, Hora Mare - Republica Moldova, Crvena Stijena - Muntenegru, Kostolac - Serbia,
Knahinka - Slovacia, Sonechko - Ucraina, Doina Covurluiului - România.

Alături de grupurile folclorice, invitaţii speciali ai festivalului au încântat publicul numeros, în fiecare dintre
cele 4 seri: ansamblul artistic Olympos, Galaţi - România, Veta Biriş, A.P.P.C. Kalofonis Galaţi - România şi
Floarea Calotă.

Trofeul festivalului a fost oferit ansamblului Sonechko din Ucraina.
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Festivitatea de premiere Ansamblul folcloric „Crvena Stijena”, Muntenegru

Ansamblul folcloric „Kostolac”, Serbia Ansamblul folcloric „Knahinka”, Slovacia

Ansamblul folcloric „Sonechko”, Ucraina Ansamblul folcloric „Hora Mare”, Republica Moldova

Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”, România, Galaţi Ansamblul folcloric „Doiniţa Covurluiului”, România, Galaţi
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Joi, 13 august 2015, s-a redeschis Grădina Zoologică din pădurea Gârboavele, grădină din cadrul
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.

Lucrările de modernizare au început acum 4 ani şi au costat 3,2 milioane de euro, 80% fiind din fonduri
europene, restul de 20% reprezentând contribu ţia Consiliului Judeţului Galaţi, în subordinea căruia este
Complexul Muzeal. S-a urmărit mărirea suprafeţelor de habitaţie, dar şi îmbunătăţirea condiţiilor de captivitate
a speciilor de animale adăpostite, astfel încât acestea să fie cât mai apropiate de cele din mediul natural şi să
corespundă şi legislaţiei europene în vigoare.

Grădina Zoologică are astăzi o suprafaţă dublă faţă de cea de până acum, 14,69 hectare, şi numărul
speciilor de animale a crescut semnificativ. Pute ţi admira astfel: tigri siberieni, lei africani, urşi bruni, cerbi
carpatini şi lopătari, mistreţi, lupi, cai şi ponei, porumbei, lebede, păuni etc.
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Şcoala de vară Fotograf Călător, organizată în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi sub
îndrumarea domnului profesor fotograf Nicolaie Sburlan, şi-a reunit şi anul acesta forţele pentru a surprinde
imagini noi şi inedite cu aparatul de fotografiat.

„Pe data de 26 iunie am mers la Slănic Moldova. Prima dată am oprit la Targu Ocna, de unde am coborât
cu autobuzul câţiva metri până la salină. Acolo, am văzut capela săpată în sare şi iazul artificial înfrumuseţat cu
lumini colorate. Pe lângă toate acestea, am făcut curse cu kartul. După acest popas, am mers la

Slănic-Moldova, unde am fotografiat vegetaţia specifică zonei
submontane şi unde am gustat din colacul secuiesc. De
asemenea, am parcurs Traseul celor şapte izvoare.”, ne-a
relatat Ioana Staicu.

„În următoarele zile am fotografiat oraşul de la «înălţime»,
din Turnul de televiziune, ne-am răcorit cu o limonadă rece şi
ne-am pregătit aparatele pentru următoarele ieşiri. Am trecut
cu bacul peste Dunăre şi am fotografiat frumoasa panoramă
a oraşului văzut de pe malul celălalt al fluviului. Pe data de 28
iulie am vizitat mausoleul eroilor de la Mărăşeşti, după care
am făcut un popas în pădurile pline de aer curat de la Soveja.
Este al treilea an în care particip la această şcoală de vară şi
cu siguranţă voi reveni şi în anii următori!” (Maria Nica).

„Şcoala de vară Fotograf călător e un lucru benefic pentru
tinerii pasionaţi de artă fotografică care vor să-i descopere
secretele. Sunt foarte mulţumită că am urmat acest curs pentru
că într-adevar aici mi-am descoperit pasiunea pentru
fotografie.”, spunea Miruna Toma.

„Am aflat despre şcoala de vară de la o prietenă. E un
curs extraordinar unde poţi învăţa multe lucruri legate de
fotografie, dar pe lângă asta poţi vizita locuri noi. De asemenea,
este o şcoală unde poţi cunoaşte diferite persoane şi poţi lega
prietenii. Pentru mine, şcoala de vară a fost o experienţă
minunată!”, ne-a mărturisit Alexandra Palade.

Acestea sunt doar câteva impresii de la sfârşitul Şcolii de
vara Fotograf Călător, şcoală ce va continua după 15
septembrie cu Clasa de Artă fotografică a Şcolii de Arte.

Şcoala de vară va vernisa expoziţia de încheiere în
Septembrie, unde câţiva dintre tinerii fotografi, talentaţi şi
într-ale muzicii, vor susţine şi un mic spectacol.

A consemnat Maria Nica.
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a Fanfara „Valahia” din Giurgiu,
dirijor dl. Virgil Peţanca

E.M.: Maestre Virgil Peţanca,
dumneavoastră şi orchestra de
suflători „Valahia” din Giurgiu aţi
participat la toate cele 11 ediţii ale
Festivalului de fanfare „Iosif
Ivanovici”!

Prin prisma specialistului, ce
părere aveţi despre acest eveniment?

V.P: În primul rând este de salutat
orice eveniment de acest gen. Face
parte din acele evenimente care promovează într-adevăr
adevăratele valori, iată, în speţă cele interpretative, dar
şi creaţia în general românească şi universală.

Este un lucru minunat ceea ce se întâmplă în oraşul
dumneavoastră, şi nu spun acest lucru de complezenţă.
Este un lucru minunat pentru că vine într-un context
nefast pentru cultura românească. Vedeţi dumneavoastră,
de o bună perioadă de timp, de ceva ani, practic în
România se investeşte, fără ghilimelele de rigoare, în
inversarea valorilor. Adevăratele repere cultural-artistice,
din ce motive, hai să spun că îmi scapă, sunt
marginalizate.

Realitatea este cruntă şi crudă pentru noi, chiar pentru
naţia noastră, şi nu spun vorbe mari, pentru că aşa cum
spuneam mai devreme, se vede cu ochiul liber că se
investeşte în inversarea valorilor. De aceea afirm că ceea
ce este în Galaţi este de salutat şi ar putea fi,  să zic aşa,
luat exemplu de alte oraşe cu potenţial economic, pentru
că de mulţi ani oferim tinerei generaţii repere false, când
avem atâtea valori, dacă ar fi să judecăm numai prin
prisma a ceea ce coagulaţi dumneavoastră la acest
festival.

Iată că se poate, dar din păcate sunt tot mai puţin
întâlniţi cei care sunt dispuşi să facă la nesfârşit nişte
eforturi care în final te lasă să guşti puţin din bucuria
împlinirii, nicidecum din satisfacţii materiale, doar cele
de ordin spiritual, atât. De aceea vreau să exemplific
prin persoana lui Marin Boroghină, cel care se ocupă de
acest festival şi care este practic inima, dă pulsul şi duce
greul acestei manifestări, şi care pe lângă faptul că este
un muzician extraordinar de bun, subliniez, este un
muzician complex, orchestrator şi
dirijor remarcabil.

Aici îmi permit să spun că Galaţiul îşi păstrează nota
valorilor de acest gen, realizând o punte între

„moştenirea” lui Iosif Ivanovici şi
munca lui Marin Boroghină.

E.M.: Chiar vă rog să-mi spuneţi
câteva cuvinte despre Marin
Boroghină!

V.P: Marin Boroghină mi-a fost
coleg de promoţie, coleg de bancă.
Este unul dintre cei mai buni
muzicieni, subliniez, din ţară. Este un
orchestrator, un artist extraordinar,
cum spuneam mai devreme, este un
muzician complex.

E.M.: Şi aş adăuga cu permisiunea dumneavoastră
un altruist şi un om de echipă!

V.P: Eu nu vreau să spun prea multe, printre altele
îmi este şi prieten, îl cunosc foarte bine şi îl
cunosc mulţi!

E.M.: Cu permisiunea dumneavoastră aş vrea să
vorbim despre „Valahia” şi să-mi spuneţi proiectele în
care sunteţi angrenat!

V.P: Da. Vedeţi, în urmă cu 11 ani, iată că au trecut
11 ani şi la noi, am reuşit cu bunăvoinţa Consiliului Local
să pun bazele unei orchestre de suflători. Reînnoind o
mai veche tradiţie concertistică a judeţului Giurgiu,
încercăm să ne pliem în acelaşi timp şi pe necesităţile
comunităţii. Astfel, concertăm atât pe marile scene ale
Ateneului sau Marea Sală a Palatului în Bucureşti, dar şi
în parcurile municipiului Giurgiu, la diferite evenimente
locale, iar dacă comunitatea doreşte să o reprezentăm
în plan internaţional, bineînţeles că noi împlinim şi aceste
aşteptări.

E.M.: În încheiere, cum aţi vedea evoluţia Festivalului
„Iosif Ivanovici”?

V.P: Am spus-o cred şi anul trecut că acest festival
a devenit un brand şi cine ar renunţa la el ar face o
crimă. Este un festival care a început să fie cunoscut
chiar în toată ţara, este un festival în care se realizează
schimburi de experienţă.

Deci, este un brand ca să revin la întrebarea
dumneavoastră, este un eveniment pe care şi l-ar dori
orice oraş, şi mă gândesc în primul rând la efectul pe
care îl are asupra cetăţeanului, este un festival „gustat”,
pentru că să ai o mie de spectatori nu este ceva obişnuit.

Gălăţenii se manifestă într-un mod elegant, într-un
mod civilizat, savurând ceea ce le oferiţi.
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Fanfara de tineret Kovats Andras din Reci-
Covasna, dirijor dl. Maksai Jozsef.

E.M.: D-le Maksai Jozsef, prima dată la Galaţi cu
fanfara de tineret, Kovacs Andras!

M.J.: Da. Prima dată suntem aici, la invitaţia
domnului Marin Boroghină. Avem relaţii prin
intermediul directorului Şcolii Populare de Arte şi
Meserii - Iuliu Muşat, care ne-a spus să venim la Galaţi
pentru a vedea ce se întâmplă la un festival de talia celui

pe care dumneavoastră îl organizaţi.
La rândul nostru, am invitat fanfara „Valurile

Dunării”să participe la festivalul nostru pe care îl
organizăm în această vară cu participare internaţională.
Vor veni fanfare din Slovacia, Ungaria, Cehia, de-a
lungul a trei zile cât ţine festivalul.

E.M.: Cum vi s-a părut oraşul, Dunărea ?
MJ: Profit de ocazie pentru a le mul ţumi

organizatorilor, care ne-au oferit un circuit în cadrul
căruia am vizitat muzeul de istorie „Al.I.Cuza” şi mai
ales ne-am plimbat pe faleza Dunării care este foarte
faină…

E.M.: În ce măsură este implicată fanfara de tineret
Kovats Andras în viaţa comunităţii locale?

MJ: Participăm la evenimentele oficiale, avem
concerte în mai multe oraşe…

E.M.: Este o fanfară de tineret am văzut, nu?
MJ: Da, este o fanfară de tineret, înfiinţată în 1997,

în subordinea Consiliului Local. Acum are în
componenţă 78 de membri, dar noi la Galaţi am venit
cu 50 de artişti.

E.M.: Ce ne puteţi spune în privinţa repertoriului?
MJ: Cântăm orice fel de piese pe care le primim.

Majoritatea le primim din Ungaria. Am avut nişte
concerte mari anul trecut cu nişte staruri din Ungaria
în cadrul Zilelor Braşovului, Zilelor comunei Reci,
Zilele oraşului Tg. Secuiesc.

E.M.: Participaţi la evenimente similare şi în Ungaria?
MJ: Da. Pe 20 august mergem la Pecs, la un festival

internaţional cu 15 fanfare.

Fanfara municipiului Sighişoara, dirijor d-na
Ileana Stanca Bizuleanu

„ …aveţi norocul că v-aţi ales acei conducători
cărora le place, înţeleg, iubesc muzica, arta, cultura
în general.”

E.M.: Doamna Ileana Stanca Bizuleanu, o prezenţă
constantă a Festivalului de Fanfare „Iosif Ivanovici”,
bucurându-ne în fiecare an de talentul copiilor pe care
cu măiestrie îi dirijaţi! Ce puteţi să ne spuneţi despre
oraşul de la Dunăre?

I.S.B: Suntem foarte
bucuroşi, de fiecare dată
când venim aici, pentru că
atmosfera pe care o întâlnim
este exact ceea ce ne dorim.
Tot ceea ce realizăm cu
copiii şi dorinţa lor de a se
manifesta se bucură aici de
aprecierea publicului. Pentru
noi este important pentru că,
în educaţia copiilor în primul
rând, sentimentul că ei sunt
apreciaţi, că au speranţe, că
munca lor este apreciată,
aici în Galaţi îl simţim de
fiecare dată. Şi este numai meritul dumneavoastră, în
primul rând ca oraş, şi bineînţeles şi pentru că aveţi
norocul că v-aţi ales acei conducători cărora le place,
înţeleg, iubesc muzica, arta, cultura în general!

E.M.: Ce părere aveţi, în calitate de specialist,
despre Festivalul de Fanfare „Iosif Ivanovici” ajuns la
ediţia a XI-a?

I.S.B: Păi, este un festival care omagiază în primul
rând o personalitate muzicală şi atunci din start valoarea
lui este extraordinară. În toată lumea se practică asta,
să-ţi valorifici ceea ce tu ai, ceea ce ai moştenit, ceea
ce ţi-a rămas de la înaintaşii tăi.

De asemenea, festivalul este la un nivel de
profesionişti, prezenţa atâtor muzicieni ne onorează,
noi nefiind profesionişti, copiii noştri fiind amatori,
iubitori de muzică, şi până la urmă cei din jurul nostru,
aceşti profesionişti care participă la festival ne
încurajează şi sunt chiar încântaţi că văd nişte copiii
care calcă pe urmele lor!

E.M.: Vorbiţi-ne, vă rog, şi despre Sighişoara!
I.S.B: Sighişoara este un oraş foarte interesant, care
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se află poziţionat în mijlocul ţării. Avem privilegiul să
fim acolo români, maghiari, germani. Fiecare cu propria
lui educaţie, cultură, imaginaţie, limbă. Bineînţeles că
atunci când suntem cu toţii vorbim în limba română,
dar între ei fiecare comunică în limba lui, pentru că
aşa se regăsesc.

Sighişoara este un oraş foarte micuţ, aşezat într-o
vale binecuvântată, spunem noi, că de multe ori am
scăpat de furia naturii din cauză că suntem într-o vale.
Avem în jurul nostru dealuri frumos împădurite şi ceea
ce au realizat înaintaşii noştri, cetatea medievală
deosebită care şi în ziua de astăzi este locuită şi vizitată.

Spre exemplificare, Şcoala de muzică unde îmi
desfăşor activitatea este în inima cetăţii.

Pot să vă spun că, în aceste zile, la Sighişoara se
desfăşoară Academia de Vară, un fel de master-class
unde vin violonişti şi pianişti din toată lumea.

Sighişoara este un loc unde poţi învăţa să vorbeşti
în trei limbi, poţi învăţa să cânţi la un instrument şi te
afli într-un loc în care vine foarte multă lume să te
viziteze la tine acasă!

E.M.: Organizaţi manifestări similare festivalului de
fanfare de la Galaţi?

I.S.B: Da! În prima săptămână din septembrie, noi
avem Festivalul fanfarelor de la Sighişoara. Bineînţeles,
ca şi dimensiunea oraşului, şi festivalul nu are
dimensiunile pe care le aveţi, şi asta din mai multe
motive. Sighişoara nu este reşedinţă de judeţ şi ştiţi
foarte bine că derularea unui eveniment cultural se leagă
de fapt şi de puterea financiară; şi atunci noi nu putem
să organizăm decât pentru o singură zi festivalul.

Ca un plus de noutate, Primăria noastră, cu un efort
deosebit, suportă transportul fanfarelor la locul de
concertare.

E.M.: Vă mulţumesc şi vă aşteptăm şi pe viitor la
Galaţi cu bucurie!

Fanfara S.C. Raja SA - „Muzica Apelor”
(Constanţa), dirijor d-na Inga Postolache

„un public foarte călduros, primitor şi îmi permit
să punctez lucrul acesta cunoscător de acest gen
de muzică”

Rep: Doamna Inga Postolache, un şarm de
necontestat al Festivalului de Fanfare „Iosif Ivanovici”.
Cum vi se pare oraşul de la Dunăre?

I.P: Foarte frumos şi cu un public foarte călduros,
primitor şi îmi permit să punctez lucrul acesta
cunoscător de acest gen de muzică. Oamenii erau
pregătiţi să asculte diverse genuri, pentru că programul
unei fanfare cuprinde cam de toate, şi tradiţionalele

marşuri militare, şi muzică autentică din folclor, vals.

E.M.: Din păcate, am înţeles că trebuie să părăsiţi
festivalul din cauza unor manifestări similare organizate
la Constanţa!

I.P: Da! Compania noastră de ape, S.C Raja SA, îşi
promovează serviciile
prin intermediul
muzicii. Domnul
director general, dl.
Stroe, a avut această
idee genială de a
promova serviciile prin
intermediul nostru şi în
fiecare week-end
publicul ne aşteaptă,
ştie că pe Faleza
Cazinoului din
Constanţa, la orele
18.00, se desfăşoară
aceste concerte şi am
vrut să nu-i lăsăm să ne
aştepte, pentru că este

perioada concediilor, perioada de vară.
Sunt foarte încântaţi, în special copiii, care vin, mă

imită ca dirijor, trebuie să le dau bagheta. În plus, ne
aşteaptă şi un alt festival şi ne pregătim intens.

E.M.: Să sperăm că o să mai reveniţi la Galaţi!
I.P: Cu mare drag. Şi la anul, am promis că vom

veni în formulă completă, pentru că acum unii membri
ai fanfarei, care sunt şi actori la Teatrul Fantasio, sunt
plecaţi în turnee.

E.M.: Cu riscul de a fi indiscret, este dificil să dirijaţi
o fanfară de bărbaţi?

I.P: Nu! Acum, răspunsul meu are şi un pic de
seriozitate, deşi îmi place să glumesc pe tema asta!
Este şi nu este greu. Deoarece cu un bărbat trebuie să
ştii multe. Bărbatul, în general, este o fiinţă finuţă, are
şi toanele lui, trebuie să ştii cum să te apropii de el.
Într-o căsnicie - şi o să fac o traducere din limba rusă -
calea către un bărbat trece prin stomac. Dacă găteşti
bine, s-a rezolvat. Ori aici, dacă vine sătul, ce te faci?
Şi de asta trebuie să găseşti calea spre fiecare, pentru
că suntem toţi diferiţi din fericire, şi din fericire eu am
nişte băieţi extraordinari.

Totodată, îmi place să recunosc, fără falsă modestie,
că sunt o pată de culoare, pentru că important este să
le captezi atenţia, să-i inspiri şi restul vine de la sine.
Plus publicul care are un rol important, dacă publicul
îţi răspunde cu toată energia, nu ai cum să dai greş.
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Manierismul este, în istoria artei, o marcă depusă.
Se referă la o formă de artă dezvoltată în secolul XVI
în Italia şi apoi în Europa. S-a născut în Italia, în 1520,
perioadă de nelinişti şi dubii şi a supravieţuit până la
începutul secolului XVII.

Cităm din Larousse: „Stil original şi complet ce
exacerbează maniera artiştilor din Marea Generaţie a
Renaşterii: Rafael, Bramante, Michelangelo. Implică
atitudinea sistematică de afectare în modul de a se
exprima, cât şi lipsă de
naturaleţe, de simplitate
în actul artistic sau
literar. În arta plastică,
manierismul înseamnă
irealism, rafinament,
sofisticare. Corpul
uman este alungit, tinde
spre fantastic,
esoterism. Culorile
devin acide.

Manierismul se
poate mândri cu nume
precum Pontormo,
Cellini, El Greco.

Termenul de manierism este o evaluare a
posteriori, de dată mult mai recentă (1823, Boiste).
Abordarea poate fi mult mai largă, depăşind fenomenul
artistic ce şi-a însuşit marca.

Etimologic, manierismul provine de la mână. Manier
este un termen ce a apărut în limba franceză în 1160,
iniţial desemnând acţiunea de a mângâia (o altă formă
de seducţie, de captatio benevolentiae), iar apoi a face
să funcţioneze cu mâna şi a se servi de mână.
Etimologic, deci, manierismul este rudă apropiată a
manipulării. Ca atare, este mânjit de etica acesteia.

„Maniera este, în artele frumoase, ceea ce este
ipocrizia în moravuri”, declara Diderot.

Manierismul contrazice esenţa însăşi a actului
artistic. Arta este o practică a exprimării individuale.
Într-o oarecare măsură, este şi un produs destinat
consumului şi aprecierii publicului. Este o contradicţie
pe care a trăit-o dureros şi furios Shakespeare care
era dominat la vremea sa pe piaţă de un nimeni artistic.
Ca un protest, a scris o piesă „à la maniere de” pe

care a intitulat-o
protestatar şi batjocoritor
„if you like it”. Dacă vouă
vă place aşa...

Arta nu este doar un
mod de exprimare, dar şi
o piaţă.

Să fie manierismul o
formă precoce a political
correctness?

Este folclorul o formă
colectivă de exprimare, o
formă de manierism liber
acceptat? Este

originalitatea şi ego-ul materializat esenţa artei, dar să
nu uităm că, în viaţa reală, orice animal cu abateri
biologice este ucis de către semenii săi.

Putem vorbi despre forma social impusă mai mult
ca o cerinţă a pieţii, ci ca o mantră, în hinduism şi
budism silabă sau frază sacră dotată cu putere
spirituală? În sanscrită, mantra înseamnă instrument
de gândit. Oare moda, impusă de o globalizare
deşănţată, sprijinită de o tehnologie ce răstigneşte viul,
este noul manierism al omului epocii orwelliene?

* (zicere oltenească)
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Benvenuto Cellini - Saliera
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Jean Marais este exemplul artistului de natură
baudelairiană, specia care devine din ce în ce mai
rară. Arta sa nu are o orientare de masă, ci se
adresează unităţilor din care masa este alcătuită.
Premiile pe care le-a primit în Franţa, China, Suedia,
Portugalia şi SUA au fost atribuite nu de un juriu,
ci de spectatori. Între altele, tineretul, din lene,
preferă să  i se dea
instrucţiuni care nu necesită
gândire. În Olanda, unde am
prezentat Orfeu, un tânăr a
considerat ca defect al
filmului faptul că te pune
pe gânduri.

Nu e de mirare că
această perspectivă sperie,
căci ea presupune a privi în
interiorul propriului eu.

Nu vreau să-l declar pe
Jean Marais o culme a
perfecţiunii, în el, asemenea
unui cocktail complicat, se
regăsesc numeroase
componente, dar toate sunt
excelente. Viaţa le amestecă
şi le răvăşeşte violent. Şi
dacă acest amestec are un
gust amar, aceasta se
datorează faptului că nu are
nimic fals. Legile  după care
creează poeţii, Marais le transferă în meseria
actorului. Iată principalul lui merit.

Şi dacă actorul îşi reproşează autoadmiraţia, o
face numai din igiena corectitudinii morale şi poate
datorită faptului că ştie ce rădăcini adânci are
autoadmiraţia, cât de greu este să te fereşti de ea
când tentaţia este permanentă şi învăluitoare.

Actorii nu pot să lase timpul să fugă, ei au
nevoie de capodoperă ca să împrumute cel puţin o
bucată din nemurirea acesteia. Numai că şi
capodopera are nevoie de actori şi îi momeşte aşa
cum florile momesc insectele cu arome
şi culori.

Ce se întâmplă în sufletul actorului aş vrea să
descriu, cu ochiul fugitiv şi atât de viu al
comentatorilor radio sportivi. Acuitatea privirii care,

din păcate, le lipseşte criticilor noştri. Reportajele lor
le ascult precum monologul Albinei din ultimul act al
lui Britannicus. Asemenea ei, comentatorii sportivi ne
fac martorii oculari ai unor evenimente nevăzute.

Vorbirea lor precipitată, când şansele competitorilor
se egalizează, devine adânc pătrunzătoare.

Cuvintele lor sunt de o exactitate la limită devenite
aproape cifre. De ce nu aş putea,
cu vitalitatea unui Jorj Bricke,
să-l urmăresc pe Marais la
distanţă. Din nefericire, traseul
lui se desfăşoară într-o zonă prea
puţin studiată. Scufundându-se la
mai mult de 20 metri, omul poate
să piară. Puţini, dacă excludem
pe medici, riscă să se afunde în
întunecimea psihologiei umane.
Vom încerca totuşi să privim
în beznă.

„Moda creează frumuseţea
care cu timpul va deveni
urâciune, arta însă creează
urâciunea care cu timpul va
deveni Frumuseţe”, spunea
domnişoara Chanel. Cât de
stupide sunt încercările de a
rezolva problemele artei cu
ajutorul modei. Succesul rapid
este un pericol pentru actor, el îl
face să îşi trădeze datoria faţă

de Artă pentru a place oamenilor. Parcă sunt puţine
actriţe celebre care joacă şi îşi desfăşoară talentul
numai în piese mediocre, asemeni virtuoşilor care îşi
aleg muzica de parcă ea ar trebui să îi slujească şi nu
invers.

O operă minunată, dar care nu izbeşte, care nu le
permite să strălucească, le produce greaţă. Jean
Marais este atras anume de aceste opere
nespectaculoase. El se opune instinctiv corului, vox
populi, părerii cercului aleşilor. Această dorinţă de a
evita luminile nu corespunde ariei în care el se
manifestă, ariei care impune iluminare deplină şi care
nu permite umbra artificială utilizată în cinematografie.
Dar Marais are propria sa lumină, sclipirea fulgerului,
iată iluminarea care i se potriveşte. De aici, trecerea
brutală de la linişte la pasiune, uneori în limita unui
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Pe biroul lui Cocteau, la Milly-la Foret, un mulaj
al mâinilor sale îmbãtrânite stã înaintea bustului
lui Jean Marais în ipostazã de faun, bust sculptat
de el în 1939.
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singur vers. În rolul lui Nero, el izbucneşte violent. De
ce? Că doară Roma tace. Şi apoi sugrumat, aproape
în şoaptă continuă. Şi ia exemplul de la el. Cu aceste
contraste, el reuşeşte să obţină efecte uluitoare. De
exemplu, atât de frecventa Madam întâlnită la Racine
este ştanţată cu un ton
glacial care permite
erupţia unei mânii
încuiate în
profunzimea eului.
Unii sunt încântaţi de
această manieră, pe
alţii îi duce la turbare.
Jocul lui mut, când
Narcis, Agripina
pronunţă în faţa sa
monoloagele, este, de
asemenea, o reunire a
extremelor. Această
tăcere coagulată este
asemenea golului
dintr-un contur  trasat
pe albul hârtiei.
Actorul, asemeni
poetului, încearcă cu o
exactitate heraldică să
dea acestui fragment
de spaţiu formă şi
sens. Marais ascultă
în tăcere, dar această
tăcere se aseamănă
continuării în scris a
rolului său oral. Aşa
încât, auzind cuvintele
partenerului său, citim
cu ochii ce crede el însuşi.

Asemeni unui pictor, el stăpâneşte arta spaţiului
omis, nemaculat. Asemeni unui musician, arta pauzei.
În părinţi teribili, prezenţa lui vizibilă pe scenă este
completată de prezenţa invizibilă. Cea de a doua sferă
o îmbrăţişează pe prima. Prezenţa lui începe înainte
de a ieşi pe scenă şi continuă neîntrerupt după ce o
părăseşte. În acest fel, el uşurează sarcina de a
concentra acţiunea în jurul personajului său. Căci el
trebuie să rămână centrul acţiunii, să atragă către sine
atenţia tuturor celor din jur. Pentru ca spectatorii să
simtă acest lucru, numai textul meu ar fi fost insuficient.

Marais nu reuşeşte întotdeauna să amestece în
proporţia necesară jarul şi gheaţa. Dar în ultimele

episoade ale filmului „Veşnica reîntoarcere”,
acuplarea lor este fără de reproş. Îmi aminteşte de
Cornul englez din introducerea la al treilea act din
Tristan şi Isolda. Melodia curge când mai repede, când
mai încet. Părăseşte muzica şi devine zbatere şi tortură

rafinată când pare că
încă puţin şi se va topi
în orchestra, dar el
sună şi nu se stinge
până nu pătrunde în
cele mai îndepărtate
unghere ale inimii.

Această scenă a
fost filmată în Nissa, la
Hotelul Victorina. Şi
fiecare probă era atât
de copleşitor de
frumoasă, încât nimeni
nu îndrăznea să se
mişte sau să scoată
vreun cuvânt.
C o s t u m i e r e l e
plângeau, iar operatorii
mergeau în vârful
picioarelor. Şi această
atmosferă , atât de
neobişnuită la filmări, a
domnit până la fraza
de încheiere: nu mai
am forţă să lupt pentru
viaţă. Pe acest cadru,
unul dintre cele mai
frumoase în istoria
c i n e m a t o g r a f i e i ,
camera a încremenit.

Jean Marais caută să împrăştie mitul care face publicul
să confunde o povestire cu rimă, cu poezia,
cinematograful şi noua limbă a artelor care ar fi devenit
acesta pe mâna unui Shakespeare sau Goethe, care
nu seamănă cu limba teatrului chiar  în partea a doua
a lui Faust. În această nouă limbă am căutat noi,
luptându-ne cu păreri  ce nu se desţeleneau, să vorbim
în sângele poetului şi în Orfeu, afirmând drepturile unei
arte care aşteaptă încă pe Aristotelul său.

Traducere din Jean Cocteau realizată de Nicolae
Bacalbaşa

Jean Marais
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Theodor Vasilescu (Artist Emerit
– Coregraf)

E.M.: Maestre Theodor Vasilescu,
bine aţi venit la Galaţi! După ştiinţa
mea, vă leagă ceva de oraşul nostru:
în 1956 aţi absolvit Institutul Politehnic
din Galaţi!

Th.V: Ha, Ha! Deci ştiţi, ştiţi şi
chestia asta!

Domnule, am terminat Institutul
Politehnic din Galaţi, în 1955 a fost
pregătirea lucrării de stat şi în martie
1956 am dat examenul, ob ţinând
diploma de inginer şi chiar am lucrat în domeniul
respectiv. Dar să vă spun ceva legat de Galaţi. Institutul
Politehnic era la Bucureşti până în 1949 şi ulterior a
fost mutat la Galaţi. De fapt, nu era un institut, ci o
secţie a Politehnicii din Bucureşti, a industriei
prelucrătoare a materialelor organice, alimentare în
speţă. Începând din anul II de facultate, profesorii au
făcut serii, 3 zile o serie la Bucureşti, 3 zile la Galaţi.
Dar ce doresc să vă spun ca amintire, între Bucureşti
şi Galaţi exista un Pullman alb cu tapiţerie roşie, foarte
modern, foarte rapid şi în câteva ore ajungeai de la
Bucureşti la Galaţi.

E.M.: Spre deosebire de ce avem în zilele noastre!
Th.V: E adevărat, faţă de ce avem acum. Drept să

vă spun, acesta nu aparţinea socialismului, venise din
perioada bună…

E.M.: Era o moştenire!
Th.V: Da, o moştenire.
În orice caz să ştiţi că la Galaţi n-am venit decât o

singură zi. Pentru că totuşi seria mea şi încă o serie,
cea din 1956, au făcut o „lichidare” în Bucureşti, nu
au mai venit la Galaţi. Dar mă leagă de oraş şi altceva,
e faptul că am întâlnit o zonă folclorică care are o
caracteristică total diferită de alte zone. Este zona care
face legătura între Moldova şi Muntenia, cu două oraşe
(n.n - Galaţiul şi Brăila) unde majoritatea oamenilor
care au trăit la ţară vin la oraş. E o zonă de tranziţie,
20 de km mai la sud e Brăila şi imediat auzi că se
vorbeşte un alt grai derivat din limba română. Este o
chestie foarte interesantă! În momentul în care ai sosit
în preajma Galaţiului, în satele respective observi că e

altceva din punct de vedere al expresiei
coregrafice, muzicale şi mai ales a
graiului vorbit. Este graiul
moldovenesc care se întinde până la
Botoşani. Este o zonă a interferenţelor
reciproce, şi de către Muntenia spre
Moldova, şi invers.

E.M.: Din punct de vedere al
specialistului, cum apreciaţi Festivalul
Internaţional de Folclor „Doina
Covurluiului”?

Th.V: În primul rând, este un
festival de excepţie! Dar, din păcate,

festivalurile de o asemenea anvergură nu sunt prea
dese. Nu aş putea spune că nu sunt în atenţia celor
care se ocupă de domeniile respective, spre exemplu
şi în plan internaţional, o organizaţie mare cum este
C.I.O.F.F.-ul (n.n-Consiliul Interna ţional al
Organizatorilor de Festivaluri Folclorice şi Arte
Tradiţionale), în România eu sunt cel care a înfiinţat
această secţie prin relaţiile cu organizatorii importanţi
din Franţa, pentru că de acolo a început totul, se
preocupă de acest gen de manifestări.

E.M.: În opinia dumneavoastră, îi mai interesează
pe tineri folclorul?

Th.V: Ar trebui să răspund aşa, mai diplomat. Nu!
Dar variază de la caz la caz. De ce afirm asta? Nepoţii
mei, băiatul a terminat liceul, iar fata este în clasa a
XI-a, deci 18 şi respectiv 21 de ani. I-am dus la dans
folcloric. Nu le-a plăcut. Motivaţia? Le displace faptul
să apară ca „ţărani”. Bine, şi atunci i-am dus la dans
modern. De fapt nu prea se face dans modern, e vorba
de dansul sportiv. Ori asta deformează mişcările fireşti
şi ceea ce se cheamă dans. A încăput pe mâna
sportivilor şi asta nu-i chiar bine, pentru că dansul
sportiv a deformat ceea ce se chema samba, tangoul,
foxtrot-ul, doar valsul şi-a păstrat integritatea, nu au
putut să-l strice!

E.M.: În încheiere, vă rog să-mi spuneţi câteva
aprecieri despre Ansamblul Folcloric „Doina
Covurluiului”!

Th.V: Când vorbim despre ansambluri, vorbim şi

Interviuri realizate de Eduard Mihalcea
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despre specialişti, coregrafi. Aici, la Galaţi, a existat
un coregraf demn de remarcat pentru promovarea
jocului tradiţional din Galaţi. E vorba de Grigore
Băcanu, care a notat dansuri, printre puţinii coregrafi
din România! Ulterior, Ioan Horujenco, care a fost
elevul meu la Academia de dans, s-a preocupat de
scris, s-a preocupat de Ansamblu. A făcut din câţiva
dansatori un ansamblu profesionist, care poate fi
încadrat în categoria ansamblurilor de profesie!

E.M.: Maestre, vă mulţumesc şi vă aşteptăm cu
drag la Galaţi!

Iosif  Titi Boantă (Coregraf la
Ansamblul „Mureşul”)

„Spre marea mea surpriză,
publicul din Galaţi e deja un
public format şi avizat.”

E.M.: Maestre Iosif Titi Boantă,
bine aţi venit la Galaţi! Ne bucurăm
să vă avem alături de noi şi v-aş
întreba dacă aţi mai fost în oraşul
de la Dunăre?

I.T.B: Da! Am avut fericirea să
fiu, să spunem, martor la acest eveniment (n.n -
Festivalul Internaţional de Folclor „Doina
Covurluiului”) cam de la începutul lui. Dacă acum
suntem la a X-a ediţie, cred că din motive absolut
obiective vreo două mi-au scăpat! Mă simt deja legat
de oamenii pe care i-am cunoscut la Galaţi!

E.M.: În calitatea dumneavoastră de specialist
(n.n - din 1990 a fost dirijorul Ansamblului Folcloric
Profesionist „Mureşul”) cum apreciaţi acest festival?

I.T.B: Pentru mine, şi nu numai pentru mine, este
un festival de excepţie! Şi nu se putea întâmpla în altă
parte decât aici, la Galaţi, unde multiculturalitatea este
la ea acasă. Şi cred că de la această idee s-a plecat
de a organiza acest festival la care să participe grupuri
din toată lumea. Acest lucru se vede. Vă spun că
nouă, românilor, ne place să vorbim şi despre cei pe
care nu-i cunoaştem. Avem darul acesta. Ei, sunt
convins că după evoluţia de aseară a grupului din
Coreea, oamenii au aflat lucruri noi şi vor vorbi altfel
despre coreeni sau despre alte formaţii pe care au
şansa să le vadă aici.

Spre marea mea surpriză, publicul din Galaţi e deja
un public format şi avizat. Asta e o constatare de-a
lungul anilor. Vede ţi cum ştiu să aprecieze
expresivitatea mişcărilor? Au fost nişte aplauze la care
nu se aştepta nimeni. Pentru asta îţi trebuie o oarecare

cunoaştere. Deci, publicul dumneavoastră este deja
un public avizat şi de la an la an locaţia spectacolului
devine neîncăpătoare.

E.M.: V-aş solicita o părere despre Ansamblul
Folcloric „Doina Covurluiului”!

I.T.B: Ansamblul? I-am urmărit evoluţia şi, din nou,
lăsând la o parte faptul că nu e un colectiv numeros,
lucru pe care îl sesizează fiecare, este profesionist!

Acei puţini câţi sunt sigur nu se pot exprima ca un
ansamblu care are în componenţă 20
de perechi de dansatori, dar ceea ce
fac o fac profesionist!

Şi am descoperit cu ani în urmă,
şi se pare că dă roade frumoase,
gândirea de perspectivă a colectivului
de la Centrul Cultural „Dunărea de
Jos”, prin înfiinţarea acelei grupe de
copii, atât sub aspect coregrafic, dar
mai ales muzical. Şi aici vă spun,
trebuie felicitaţi conducătorii,
vorbesc de Horujenco la partea
coregrafică, dar în mod special pe
Nelu Chiciuc, care nu este un
vorbăreţ, dar este un meseriaş mare.

M-a impresionat cum a sunat
orchestra aseară. Nu ştiu dacă celelalte ansambluri din
ţară au o orchestră cum are Galaţiul la ora actuală, ca
performanţă vorbesc. Şi se pare că gândesc în
perspectivă cei de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”.
Şi este firesc, pentru că, vedeţi dumneavoastră, în
condiţiile în care această globalizare tinde spre o aliniere
a europenilor şi nu numai a acestora, spuneţi-mi vă
rog ce ne dă nouă identitatea? Dacă nu alături de limbă,
portul, tradiţiile… Aşa ne vom putea evidenţia de ceilalţi.

E.M.: În încheiere, sper că ne vom bucura de
prezenţa dumneavoastră şi la ediţiile viitoare!

I.T.B: Dacă dă Dumnezeu sănătate, cu mult drag
şi multă plăcere. Mă leagă deja nişte relaţii
extraordinare cu oamenii de aici care sunt deosebiţi!

Oleg Volontir (Muzician, Director Artistic al
C.N.C.P.P.C.I.)

E.M.: E prima dată când sunteţi la Galaţi?
O.V: Nu! Am avut fericita ocazie să fiu la această

manifestare cu 6 ani în urmă şi m-am convins că este
un festival deosebit, o manifestare de amploare care
promovează partea valoroasă a dansului folcloric din
toată lumea, aş zice dansul care este cartea de vizită a
fiecărei naţiuni, deoarece cultura populară a pornit de
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la mişcare ce s-a transformat într-o ritmică aranjată
care ulterior a devenit dans. Şi, iată, acest dans,
reprezentat azi de colective din Europa şi din alte părţi
ale lumii, face ca acest festival să fie
unul dintre cele mai valoroase din
România!

E.M.: Ce părere aveţi despre
Galaţi şi gălăţeni în general?

O.V: Vreau să vă spun că, dar să
mă credeţi pe cuvânt, sunt îndrăgostit
de Galaţi, pentru că îmi place oraşul,
îmi plac locuitorii. Este un oraş de o
calmitate aparte. Eu mă simt foarte
liniştit, foarte în siguranţă în Galaţi şi
toată lumea care mă înconjoară
zâmbeşte, este foarte bine dispusă,
foarte primitoare de altfel. Asta am
constatat-o de fiecare dată când sunt
la Galaţi!

E.M.: Din punct de vedere al specialistului, cum
apreciaţi Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului”?

O.V: Mă bucur că acest ansamblu se menţine
într-o formă artistică foarte bună! L-am văzut de-a
lungul timpului şi m-am convins că este pe mâini bune,
în primul rând având la cârmă un dirijor foarte iscusit
şi un coregraf care pricepe foarte bine coregrafia
tradiţională din zonă.

Grupul Folcloric „Pasian di Prato” (Udine-
Italia)

E.M.: Pentru prima dată la Galaţi?
PdP: Da, este pentru prima dată. Noi suntem un

grup fondat în 1966, deci cu o vechime de aproape 50
de ani.

E.M.: Ce impresie v-a lăsat oraşul?
PdP: O impresie foarte bună. Noi suntem deosebiţi

de alte grupuri pentru că promovăm folclorul vechi,
arhaic, din 1800 chiar, ce se caracterizează printr-o
gingăşie, o delicateţe a dansului, chiar şi costumele sunt

impresionante pentru că reproduc statuile Naşterii
Domnului.

E.M.: Ce impresie v-a lăsat festivalul?
PdP: Ne place că am fost

înconjuraţi de căldură, de prietenie.
Este un festival frumos, cu multe
grupuri foarte valoroase. Ne-a
impresionat faptul că au fost mulţi
spectatori care gustă acest stil.

E.M.: Aţi mai participat la
manifestări similare?

PdP: Recent am participat în
Olanda la un mare festival de acest
gen.

E.M.: În opinia dumneavoastră, se
aseamănă românii cu italienii?

PdP: Limba se aseamănă, fiind
vorba de una neolatină. În privinţa
caracterelor oamenilor, nu pot fi toţi
la fel. Sunt asemănări, dar şi deosebiri.

La R’VOYURE (Montreal, Quebec, Canada)

E.M.: Ce părere aveţi despre Galaţi?
LR: Oamenii sunt foarte drăguţi. Ne-a plăcut

oraşul, am vizitat câteva muzee şi Grădina Publică,
Planetarium-ul, unde am vizionat un film despre
sistemul solar.

E.M.: E prima dată când veniţi în România?
LR: Mulţi dintre noi suntem pentru prima dată în

România.
E.M.: Ce părere aveţi despre Festivalul Internaţional

de Folclor „Doina Covurluiului”?
LR: Festivalul este foarte frumos. Oamenii sunt

foarte primitori. Scena este foarte bună şi suntem
încântaţi de ceea ce am văzut până acum.

E.M.: Aţi mai participat la manifestări similare cu
cea de la Galaţi?

LR: Avem experienţa multor festivaluri din lume
şi ni se pare că acesta de la Galaţi este un festival de
renume şi foarte bine cotat.

Grupul Folcloric „Pasian di Prato”
(Udine- Italia) La R’VOYURE (Montreal, Quebec, Canada)
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Simbol al apelor
germinative din care a apărut
viaţa pe pământ, peştele este
unul dintre cele mai vechi
arhetipuri ale omenirii care
a cunoscut o lungă şi
complexă evoluţie în
majoritatea culturilor lumii,
indiferent dacă acestea au
fost legate sau nu de
practicarea pescuitului şi de

navigaţie. Prin comportamentul său misterios şi
excepţionala sa prolificitate, peştele este o vieţuitoare
fascinantă care a incitat imaginaţia oamenilor, stârnindu-
le deopotrivă admiraţie şi teamă. Asemeni şarpelui mito-
poetic, peştele are o natură duală, fiind apreciat pozitiv,
dar şi negativ.

Repere mitico-magice şi religioase

În mitologia vechilor civilizaţii - mesopotamiană,
egipteană, indiană, africană - peştele este simbolul
înţelepciunii şi al fecundităţii. Trăind în adâncurile apelor,
el este purtătorul energiilor sacre ale genuinii pe care le
poate transfera asupra oamenilor în sens benefic sau
malefic. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant consideră că în
iconografia popoarelor indo-europene, peştele „...doarme
în lacuri sau străbate fluviile şi dăruieşte ploaie, umezeală
sau provoacă revărsări. Astfel el supraveghează
fecunditatea lumii.”1

Capabil de a se scufunda şi în apele de jos, în
lumea subpămâneană, peştele mitic îndeplineşte funcţii
cosmogonice, putând fi în concomitenţă Mântuitor şi
Revelator. Asociat unor divinităţi ihtiomorfe, el guvernează
regenerarea ciclică a vieţii, sexualitatea şi fertilitatea. În
miturile vedice se povesteşte că, în timpul marelui diluviu,
zeul Vishnu, luând înfăţişarea peştelelui matsya, îl salvează
de la potop pe Manu, strămoşul primordial al omenirii2 şi
tot el îi înmânează Vedele, adică îi dezvăluie tainele ştiinţei
sacre. În alte areale geografice, zeităţile-peşte, precum
Dagon la fenicieni, Oannes la mesopotamieni sau Peştii
sacrii din Egiptul antic, au un simbolism comun, în cadrul
căruia fiecare îndeplinea misiunea de a salva oamenii din
potopul apelor, dezvăluindu-le totodată misterul
existenţei.

Motivul peştelui salvator se regăseşte şi în Grecia unde
Antion este salvat de delfini de la naufragiu.

O altă analogie importantă pentru în ţelegerea
complexului simbolism al peştelui, în mitologia antică,
vizează energiile dătătoare de viaţă, sexualitatea şi
fecunditatea.

Datorită uluitoarei însuşiri de a se reproduce – depune
o mare cantitate de icre – peştii sunt simbolul prolificităţii.

În vechime, multe divinităţi feminine erau numite
Zeiţe-peşte. Afrodita era venerată ca Zeiţă a frumuseţii, a

iubirii şi a fecundităţii. În China, Marea Zeiţă Mamă,
Kwan-yin, era înfăţişată sub forma unui peşte, iar în Egipt,
Isis era cunoscută ca Marele Peşte al Abisului. Din punct
de vedere lingvistic, grecii foloseau acelaşi termen,
„delphos”,  pentru a desemna peştele şi uterul femeii.

Repere religioase

O bună parte din străvechea simbolistică a peştelui
s-a extins şi asupra creştinismului. Însuşi numele
Mântuitorului este interpretat de creştini drept o
ideogramă a cuvântului grecesc Ichthys. Fiecare dintre
cele cinci litere ale termenului se transformă în iniţiale
sintagmei: Iesous Christos Theou Yios Soter (Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul). Pornind de la
această interpretare, peştele devine pentru adepţii noii
direcţii de spiritualitate un semn cu valoare de emblemă
confesională. În timpul persecuţiilor romane, când religia
creştină nu fusese încă recunoscută oficial, iar adepţii săi
erau prigoniţi şi martirizaţi, peştele se instituie ca simbol
al credinţei creştine. Prin intermediul unui peşte desenat
din profil, deasupra uşilor de intrare în locuinţe şi pe
mormintele din catacombe, creştinii se puteau recunoaşte
între ei, împărtăşindu-şi reciproc credinţa. Prin analogie
cu ichthys, Hristos este prezentat în textele sfinte ca
pescar, iar noii convertiţi, ca pisciculi, adică peştişori ce
poartă chipul lui Hristos. La această semnificaţie se adaugă
parabola cu apostolii pe care Iisus îi face „pescari de
oameni” şi celelalte minuni legate de înmulţirea peştilor
pentru a hrăni mulţimile. Alături de pâine, peştele este în
creştinism simbolul mesei euharistice; după Înviere Iisus
a mâncat peşte, pentru a sublinia învierea de după moarte,
asemeni mitului lui Iona, cel înghiţit de monstru şi apoi
regurgitat.

Botezul creştin  are şi el legătură cu virtuţile mitice
ale mediului acvatic.Scufundarea în apele Iordanului sau
în cristelniţă echivalează cu imersiunea omului în apele
primordiale, care au capacitatea de a regenera fiinţa: cei
botezaţi renasc din apa botezului.

Simbolismul peştelui în panteonul românesc

În panteonul spiritualităţii tradiţionale româneşti
peştele este o vieţuitoare acvatică cu virtuţi benefice
asupra existenţei umane, fără a beneficia însă de un epos
prea bogat în mitologia zoomorfă a românilor.3 Motivaţia
acestei realităţi etno-folclorice este explicată de  Ivan
Evseev ca fiind „... legată de rolul relativ redus pe care l-a
avut pescuitul în viaţa poporului român, în comparaţie cu
păstoritul şi agricultura.” 4

În zona aşezărilor cuprinse în lunca joasă a Prutului
Inferior şi a Dunării Inferioare, pescuitul este, ca în multe
alte zone ale României, o ocupaţie secundară, menită, pe
de o parte, să completeze şi să diversifice hrana cotidiană
a sătenilor, iar pe de altă parte, să contribuie la dezvoltarea
unor competenţe meşteşugăreşti necesare folosirii

Dr. Doina Işfănoni

obiceiuri şi credinţe populare româneşti

* (I)
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ingenioase a resurselor naturale din mediul acvatic.
În concordanţă cu profilul ocupaţional, viaţa spirituală

a locuitorilor din acest areal geografic este jalonată de
credinţe şi obiceiuri în care unele se regăsesc practici
arhaice, desprinse din complexul simbolism acvatic al
peştelui. Motivaţiile care animă şi astăzi comportamentele
ceremoniale de vânare şi consum ritual al peştelui sunt
întemeiate pe credinţele precreştine şi creştine.
Regenerarea, fecunditatea şi norocul la pescuit, alături de
sănătate şi prolificitate, sunt principalele scopuri pe care
oanenii le urmăresc în raport cu entitatea sacră (peştele).
Reuşita în acest tip de relaţie depinde însă de cunoaşterea
şi respectarea întocmai a scenariului ritual al fiecărui
obicei şi de practicarea lui la timpul şi în spaţiul
consacrate. Specifice spiritualităţii populare, aceste
condiţionări dezvăluie coordonatele unei mentalităţi
bazate pe gândirea magică şi comunicarea simbolică. Ernst
Cassirer afirma că „Omul nu trăieşte numai într-o lume
de lucruri, ci şi într-o lume de simboluri.”5 ceea ce explică
bogăţia şi diversitatea credinţelor, prin care societăţile
tradiţionale se raportau la univers.

Din această perspectivă, multe dintre formele creaţiei
poetico-magice – descântece, cântece de leagăn, ghicitori,
expresii verbale – transfigurează literar, prin metaforă şi
încifrări simbolice, o experienţă de viaţă milenară,
aducând peste timp informaţii preţioase despre modul de
viaţă şi viziunea mitico–religioasă ale comunităţilor
umane.

În calendarul popular românesc sunt consemnate mai
multe zile de venerare a peştelui ca expresie simbolică a
miticului univers acvatic. În diverse practici rituale zonale,
el apare fie în ipostaza de vieţuitoare sacră, aducătoare de
belşug, sănătate şi fecunditate, fie în ipostaza creştină de
protector şi ocrotitor al existenţei umane pe pământ,
reprezentându-l pe însuşi Mântuitorul Iisus Christos. În
cele ce urmează vom analiza câteva dintre cele mai
importante repere calendaristice în care peştele este
aliment sacralizat, consumat de om în mod ritualic.

Ziua peştelui sau Alexiile (17 martie).

Locuitorii satelor din preajma râurilor, fluviilor,
iazurilor, bălţilor şi lacurilor, ştiu că la 17 martie este Ziua
peştelui sau Alexiile, cum i se spune după numele Sfântul
Alexie, patronului creştin. La această dată, timpul se
apropie de echinocţiul de primăvară, când pământul se
încălzeşte şi toate vieţuitoarele mărunte, închise ritual la
Ziua Crucii (14 septembrie) se trezesc la viaţă: reptilele
se dezmorţesc, albinele ies din stupi, insectele
„împânzesc” cerul, iar ştiuca începe „să se zbată în apă”,
anunţându-şi perioada de reproducere. Sfântul Alexie,
Omul lui Dumnezeu, este cel care, se crede, dă drumul
peştilor din apele subterane. El „dă poruncă să se împrăştie
peştele prin ape, care stătuse în groapă pâna atunci.”6

Pescarii serbează această zi postind - nu mănâncă nimic,
întrucât peştele şi vietăţile acvatice trebuiesc respectate
şi ocrotite în această zi, dacă vrei să ai noroc la pescuit
tot anul.

Ca să fie peşte cât mai mult în apă, unii pescari
obişnuiesc să prindă totuşi câte un peşte, să-i rupă coada
şi să-i dea drumul înapoi. Tot pentru a-şi asigura norocul
la pescuit, moldovenii obişnuiau să meargă de Alexii la
râu sau la baltă, să prindă un peştişor şi să-l înghită de viu,

rostind următoarea incantaţie:
Alexie,  Omul lui Dumnezeu,
Eu am venit la pîrău.
Să prind un peşte,
Să-l mănînc
Cum este el din pîrău,
Iar tu să te rogi lui Dumnezeu
Totdeauna pentru mine,
Să pot prinde peşte bine.7

40 de Mucenici (9 martie)

Acolo unde se practică pescuitul, bătrânii ştiu că la
Mucenici este datină ca oamenii, pe lângă Sfinţii din aluat
şi cele 40 de păhărele cu vin, este bine să mânânci şi 40
de peştişori, deoarece: „Românii cred că în ziua aceasta
au sărit toţi cei 40 de Sfinţi în apă, dintre care 39 au scăpat,
iar unul s-a înecat şi s-a făcut duh necurat. Deci e bine ca
în ziua aceasta fiecare om să mânânce 40 de chitici
(peştişori) ca să nu se înece şi să se facă şi el duh necurat
ca acel mucenic.”8

De asemenea, „... pescarul ce merge în astă zi la peşte
şi prinde 40 de peşti, iar pe unul îl înghite de viu, va prinde
bine peşte peste tot  anul.” 9 şi va fi sprinten şi sănătos, ca
peştele în apă.

Buna Vestire (25 martie)

Din raţiuni creştine, la Buna Vestire o  parte din ritualul
de venerare a peştelui sacru, respectiv postul şi  înghiţitul
unui peştişor viu,  este repetat de mulţi pescari, întrucât,
în acestă zi Fecioara Maria a primit vestea naşterii
Mântuitorului, adică a Marelui Pescar. De această dată,
consumul ritual al peştelui îşi adaugă semnificaţia creştină.
Practicând ritualul, pescarii speră ca Iisus să îi ajute să
prindă mulţi peşti, după cum i-a ajutat şi pe ucenicii  săi,
apostolii pescarii, Petru şi Andrei.

Note:
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri,

vol. I-III, Ed. Artemis, Bucureşti 1995.
2  Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, Ed.Saeculum

I.O., Bucureşti, 2002, vol.I-II
3 Mihai Coman, Mitologie populară românească, I, Vieţuitoarele

pământului şi ale apei, Ed. Minerva, Bucureşti,1986 , p.203
4  Ivan Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie

românească, Ed.Amacord, Timişoara,1999.
5  Ernst Cassirer, Essay on Man, Yale University Press, New

Haven,1944, p.32
6  Elena Sevastos, Apud, Antoaneta Olteanu, Calendrele

poporului român, Ed.Paideea, Bucureşti, 2001, p.156
7  Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, vol.II, Editura

Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994, p. 41
8 Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, vol.II, Editura

Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994, p. 17
9  Ibidem

(va urma)

* Lucrare prezentată de Dr. Doina Işfănoni în cadrul
simpozionului Proiectului „Ca peştele prin apă”, finanţat
POP 2007-2013, din data de 04.08.2015.
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„Interoga ţie finită”,
Editura Zigotto, Galaţi, 2014,
108 pagini, întregeşte
portofoliul de autor al
scriitorului Coriolan
Păunescu, de la debutul
editorial cu placheta de
poezie „Iarba solară”,
Editura Junimea, Iaşi, 1982:
douăzeci şi două de cărţi, cele
mai multe de literatură lirică
(dintre care trei de poezie
pentru copii), trei volume de
proză şi o carte de reportaje.

„Interogaţie finită”
adună 42 de poeme care
atrag atenţia mai întâi prin simetria riguroasă a
dispunerii lor pe câte două pagini, cu un număr
aproape permanent egal de versuri, cu variaţiuni
nesemnificative, pe câte două segmente spaţiale;
ca o prozodie personalizată, asemenea unui
altfel de sonet ori ceva din zona poeziei de
formă fixă?!

De parcă n-ar vrea să semene cu nimeni,
poetul Coriolan Păunescu „inovează” şi în
organizarea tematică a poemelor, în care
„regula” pare a fi... „fără nicio regulă”, dar
experienţa şi sobrietatea sa stilistică rezolvă totul
prin ingenioase raţionamente lirice şi printr-un
diversificat registru emoţional, care-i asigură,
cu... „acte în regulă”, statutul de creator de
literatură bună! Adică, un vers modern, uneori...
prea modern, cu doar uşoare... „adieri” de
prozodie clasică, rareori câte o rimă
împerecheată, ca în doina sau balada populară,
dar într-o transă poetică în acorduri
dodecafonice şi stridenţe stravinskiene, potolite
pe un contrapunct baroc preclasic, pe partituri
lirice cu senzaţii contradictorii, pe care cititorul,
mai ales cel... neavizat, le receptează aleatoriu,
dar cu un surprinzător potenţial de acceptare
venită dinspre calitatea şi echilibrul armonic ale
domnului Coriolan Păunescu.

Ca atare, voi încerca să nu ameţesc cititorul
versurilor din „Interogaţie finită” prin vorbe

meşteşugite şi de maximă sorginte
neologistică ori prin savante
întorsături de frază, ci să fac o
recenzie de carte cu explicaţii şi
analize convingătoare, ca într-o
avancronică de concert simfonic,
unde nu toţi auditorii au o cultură
muzicală capabilă să-i oprească de
a mai aplauda – stânjenitor – între
părţile unui concert simfonic sau ale
unei simfonii.

Şi, voi începe cu poemul care
deschide volumul, „Spectacol” (pag.
11-12), „o metaforă-declaraţie de
intenţii lirice”, poezia ca orizont
sentimental: „Pe cohorta universului
de gânduri,/ care ne vin destul de

rar,/ ... / ochiul viu adună stelele lutului/ din cea mai
lungă noapte a începutului”, ca rezultat al unor benefice
comuniuni între inteligenţă vie şi inspiraţie creativă în
gamă majoră, imprevizibile, uşor derutante, dar din
care izvorul speranţei „se deschide/ tremurând ca un
astru pe ceru-nstelat/ şi nespus de albastru”, pe un
ludic marcat de nostalgii a căror presiune sentimentală
se îndreaptă spre vârsta de puritate a copilăriei.

Ca să treacă abrupt la alternativa neantului şi a
riscului eternităţii promise, vulnerabilă şi nesigură, „cu
sabia ce-atârnă prin firul de păr,/ gata să se-nfigă crud
în inima lumii/ venind istovită dintr-o pânză de nor”
(„Sabia de deasupra”, pag. 13); dintr-o posibilă,
catastrofică „apocalipsă”: „Iar arcul voltaic ce încă
fulgeră-n vid/ ... / rescrie cartea citită-n eterna furtună/
ca un scenariu ce-l joacă un ins rătăcind/ sub norii cei
negri şi albi, dimpreună” (Op. cit., pag. 14), cu pusee
de... erezie şi de fracturi ale conştiinţei religioase şi
timide nuanţe spre un laic mai degrabă dubitativ...

De fapt, pe linia melodică a unor întrebări fără
răspunsuri, poetul introvertit şi cu largi volute ale unei
imaginaţii febrile pare că aleargă perpetuu după
certitudini şi s-a ales cu nedumeriri şi sincope
existenţiale: „Ieri m-am jucat însingurat printre nori/
... / cu trei răspunsuri într-o linie dreaptă/ şi m-am
văzut dintr-o dată/ o arhaică pradă în prea multe culori”
(„Jocuri”, pag. 17), pe care le-a receptat ca...
„încercări” divine, cu dilematice tristeţi eşuate în
rugăciune: „O, şi ce trist, Doamne, mai sunt/ şi cum
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trec prin noaptea lumii de greu!” („Târziu”, pag. 19),
dătătoare de speranţe şi de linişte sufletească: „Cineva,
totuşi, mă poartă statornic de mână/ ademenindu-mă
cu râsu-i curat şi plebeu” („Ibidem, pag. 20).

Cum afirmam mai sus, domnul Coriolan Păunescu
nu are o ordine anume în plan tematic pentru poemele
sale şi voi semnala o încercare de a înţelege o Istorie,
nedreaptă şi abuzivă, pe partitura unui patriotism, uşor
demodat, ca o revoltă târzie, pe canonul unei
reconsiderări pioase, consemnate în Calendarul
Ortodox, când sunt sărbătoriţi, pe 16 august, „Sfinţii
Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii
ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul
Ianache”: „Ieri ne-a intrat Brâncoveanu în casă/ şi-n
tristele baiere ale inimii?/ Era încă drept şi sobru,/ ca
o salbă înconjurată de vlăstarele sale” („Din rama
icoanei”, pag. 25), dar şi un conciliant armistiţiu istoric,
ca un semn al ritualului iertării: „iar sultanul ceru, apă
la o sfântă fântână” (Ibidem, pag. 26).

Profund ca-ntr-un Coral de Bach este sentimentul
patriotic al unui poet de secol XXI, uşor atipic, cu
nostalgice iubiri de neam şi ţară, venite din Istorii
străbune şi uitate dar pe un pretext erotic contemporan
şi oarecare: „ Iubito, eu nu mai pot pătrunde/ în gândul
tău ca o mare şi liberă odaie” („Tracul Spartacus”,
pag. 37), pentru că „...nici nu pot să mă bucur timpuriu/
de lumea ta adevărată/ ca o piaţă prin care a trecut/
într-o zi tracul Spartacus” (Ibidem), şi să evite
derapajul spre o declaraţie de dragoste, cu un lirism
ceremonios, de echilibru şi de împăcare cu sine şi cu
nevoia de ideal erotic: „Acum, iubito, şi eu de un timp/
sunt sclavul tău de facto/ şi apărătorul irişilor tăi/
înotând în smaralde albastre” (Ibidem, pag. 38).

Ori un patriotism cultivat într-o sală de clasă, cu
elevi silitori, motivat de pervertirea iubirii de ţară spre
desuet, penibil şi ironic demodată, iar apelul poetului
se face cu detaşare emoţională şi dintr-o perspectivă
didactic-morală, etică: „Trebuie să bem fiecare daco-
român / dintr-o ulcică comună,/ ... / Trebuie să bem
din ulcica lui Zamolxes,/ bătrânul zeu al statului-mamă”
(„E timpul”, pag. 65), pe coordonatele unui lirism
travestit în demagogie cu ştaif: „Şi, ţineţi minte, la
Sarmisegetuza ne-aşteaptă/ Decebal şi îngerul său,
Deceneu,/ care nu mai trebuie aleşi la vreun scrutin/
cu entuziasm prefăcut” (Ibidem, pag. 66).

Dintr-o încrâncenată sfadă cu lumea din jur, cu
toată degringolada unei globalizări alunecând spre
demonetizarea oricăror reguli morale, între băşcălios
şi bădărănie, ca un reproş al frivolităţii generalizate:
„Hei, măi violenţilor, măi pezevenchilor,/ voi cei care
furaţi planeta/ din ceruri şi până în miezul ei viu/ prin
varii tertipuri/ de care n-aş vrea să mai ştiu!/ ... / Voi,
cărora nu vă mai ajunge pământul/ şi râdeţi de buna
noastră credinţă” („Pe adresa prietenilor”, pag. 59);

pe portativul liric, melancolic şi sentimental al unei
conştiinţe în derivă sufletească, în care doar şuieratul
trist al unui tren într-o gară pustie abia dacă-i mai poate
salva amintirile poetului: „Prea întârzie de la o vreme/
acceleratele noastre!/ Acum, prefer s-aştept acasă/
curgerea râului alb,/ revărsându-se dintr-un tragic colţ/
al memoriei” („Ca un condamnat”, pag. 75).

Poezia erotică, sau doar aluziv de dragoste, ca dintr-
o idilă naivă şi provocatoare: „Hai, vino pe covorul
meu de iarbă/ ... / sub luna înaltă şi clară/ sprijinit de
mâna destinului/ ... / Vino, să rătăcim amândoi în
cuvânt” („Invitaţii nocturne”, pag. 77), evoluează spre
speranţe cuminţi, matrimoniale, cu un lirism graţios,
festiv sculptat în vorbe de efect, dar de o senzualitate
stăpânită; alteori, o poveste de iubire încrâncenată, cu
ezitări, rezerve dinspre un accept incomod, o iubire
imposibilă: „Să fii fericită măcar în visul tău alb/ ... / Şi
vezi, nu cumva să ieşi din inima mea,/ ca dintr-o casă
pustie, sărind peste pervaz” („Nu pot fi Şeherezada”,
pag. 85), ori nostalgice regrete pentru iubiri ratate, iubiri
neînţelese: „Şi nu te mai speria de vocea mea aspră,/
... / de vocea mea gravă,/ de vocea mea baritonală”
(Ibidem, pag. 86), deşi lirismul poetului pare traversat
de senzualităţi spiritualizate, colorate în rozul speranţei.

În fine, ca să nu rateze nicio altă ipostază a condiţiei
umane, poetul riscă, încearcă un dialog cu Dumnezeu:
„Acum, Doamne, fă-mă o mică planetă/ pe care să
fiu singur/ şi cu privirea mereu spre tine” („Păcat că
nu eşti”, pag. 91), ca o ultimă încercare de a afla ce
se întâmplă cu firava fiinţă, Omul, simbol al Creaţiei
Divine, ca o spovedanie, dar între revoltă şi atitudine
atee, asemenea unui anticrist provocator: „Doamne,
ce păcat că nu eşti lângă mine/ ca să-ţi spun povestea
mea fermecată...” (Ibidem, pag. 92).

„Interogaţie finită”, o carte de versuri de o
veritabilă originalitate, semnată de scriitorul Coriolan
Păunescu, intelectual rasat, responsabil prin sobrietate
stilistică şi intenţii poeticeşti manifeste, cu valenţele
unei „Ars poetica”: „Nu te poţi juca cu gravul subiect/
... / al poeziei care se naşte/ ca iarba satului în inima
ta” („E chiar poezia mea”, pag. 67), deşi nu lipsită de
o anume orgolioasă atitudine de poet-tribun: „Eu am
văzut poezia/ pe umerii mei într-o seară/ Zburând ca
un cânt/ ... / Era chiar poezia mea/ ca o lebădă albă,
albă...” (Ibidem, pag. 67-68).

„Interogaţie finită”, un volum de poezie modernă,
realizată printr-o formulă de contrast, între o prozodie
de ultimă generaţie, cu inovaţii îndrăzneţe la limita
poeziei de formă fixă, cum afirmam la începutul
recenziei, şi o tematică lirică de... un clasic evident,
cu ingredientele unui... romantic întârziat, care
recuperează tradiţii lirice în atelierele moderne ale
literaturii române de azi.
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(urmare din numărul 162)

(V)

- Ica dragă, toate navele s-au blocat în gheaţă
aproape de Tulcea. Ai văzut ce temperaturi
nenorocite am avut în ultimele săptămâni. Toată
activitatea pe Dunăre s-a oprit. Mihai a avut un
ghinion cât patru. A plecat din Sulina cu o navă
arabă nepregătită pentru o astfel de vreme. După
ce s-a oprit în gheaţă, ca şi celelalte de altfel, au
realizat că instalaţia de căldură nu mai funcţionează.
Ţevile s-au spart. Nave de Mediterană! Singura
sursă permanentă de căldură a rămas bucătăria
cu plitele metalice. Tot echipajul îşi face veacul în
acest spaţiu în timpul zilei. Noaptea, fiecare în
cabina lui încearcă metode de supravieţuire. Zilnic
piloţii vorbesc între ei la radio-telefon. Se
informează cum stau toţi cu alimentele şi căldura.
Când la ora convenită George a constatat lipsa de
la radio-telefon a lui Mihai, s-a alertat şi a chemat
comandantul navei arabe. Acesta a confirmat
îngrijorat şi el că pilotul are febră mare şi nu s-a
mai sculat din pat. Prin hăţişul comunicatelor către
Comandamentul de Urgenţă format la Tulcea,
bombardat de toate cele treizeci şi cinci de nave
blocate între Ceatal Sf. Gheorghe şi Isaccea, se
aude şi vocea lui  George aproape ţipând. Toţi piloţii
se recunosc după două, trei silabe. Solidari, se
opresc şi eliberează canalul de comunicare.
Comandamentul de Urgenţă acceptă să trimită o
echipă de salvare cu un remorcher puternic. El se
poate apropria de navă doar la 50-60 de metri.
Marinarii de pe salvator au ajuns pe gheaţă până
la navă. În câteva pături l-au transportat pe Mihai
într-o stare gravă în port.

Face o pauză să-şi mai toarne un pahar. Pe al
meu îl acopăr cu mâna. Privesc în ochii ei şi înţelege
că dacă nu continuă urgent nu va muri de moarte
bună! Poate mâinile mele roşii de atâta frământare
o ustură şi pe ea. Soarbe două înghiţituri mici şi
prudentă, mă asigură că acum Mihai e bine. Mâine
sau poimâine îl externează din spital.

Privesc în gol şi nu ştiu dacă toate astea se
întâmplă sau vin dintr-o altă lume. Au trecut aproape
două luni de când l-am părăsit în faţa cofetăriei.
M-am obişnuit cu ideea că asta a fost. Ştiu şi eu,
dacă ar fi dat un telefon poate aş fi acceptat o
plimbare, dar fără cinematograf. De la Lizica aflu
prin câte a trecut. Mă simt vinovată până la durere.
Liniştea mea a contat atât de mult?Asta se numeşte
că sunt egoistă? Dar şi gâscă? O gâscă egoistă!
Acum, că m-am autoidentificat, o caut din priviri.
Am pierdut-o iar cu capul în frigider.

- Lizica, lasă mâncarea şi hai să ne culcăm, se
face de ziuă.

- Stai tu, să iau o nafură de ceva că dau în
leşin. Tu culcă-te, că eu mai am de treabă la

dispeceratul AFDJ.
- Lizica, e duminică!
- N-am apucat să-ţi spun, dar de două săptămâni,

de când cu blocajul, vorbesc zilnic la ora 6 cu George
prin radio-telefon. Dimineaţa se aude perfect; mă aud
şi cu fetele de la farul Sulina. Nu deranjez pe nimeni, e
schimbul de tură.

 Încerc s-o opresc protector.
Mă fixează cu ochii ei verzi:
- Mă aşteaptă deja în comanda navei. Nu pot să

lipsesc! Ajută-mă să mă îmbrac. Mai am 13 minute.
 Mă rotesc buimacă în jurul ei cu paltonul pregătit.
 Cu mâna pe clanţă mă priveşte iar în ochi.
- Ica, să-i transmit prin George că-l aştepţi?
- ...
- ... în situaţia în care e, l-ai face fericit!
- Bine.
 Închid uşa în urma ei. Mă sprijin cu tot trupul de

ea. „O să-l aştept”, şoptesc doar pentru mine.
N-are rost să mă bag în pat. Lizica trebuie să apară

în câteva minute. Desfac sacoşele din frigider să ştiu
ce şi cum. Două jumătăţi de pui anemice, un borcan
cu zacuscă, şase ouă, din care patru întregi şi încă o
sticlă de spumos. Oricum am ratat revelionul şi anul
acesta. Lizica, să ne trăieşti! Chiar pe fund, două
pachete stâlcite. Le pun pe masă şi le descifrez ca un
restaurator de artă. Plăcintă cu brânză si stafide.
Şi-au pierdut definitiv forma, dar conţinutul adunat cu
responsabilitate poate fi introdus în consumul public.

Asta da fată gospodină, numai bună de măritat!
Azi, că-i duminică, aş încerca şi eu ceva savant

pentru impresia artistică. Pun mâinile în şold şi privesc
fix tavanul bucătăriei. Nu mă bântuie nimic. Oftez şi
pun cele patru ouă întregi la fiert. Dacă află Lizica că
n-am pâine, n-ar fi acum momentul s-o şterg de-acasă?

Somnul a trecut. Mă privesc în oglindă doar să
constat ce urme a lăsat ultima noapte. Trag de păr,
poate creşte mai repede. Deşi buimacă, aud totuşi din
bucătărie:

- Ica, doar patru minute, să rămână gălbenuşul
cleios.

Sar din starea asta de confuzie şi mă reped să închid
aragazul. Ouăle deja crăpate mă scutesc să precizez
cu câte minute am întârziat. Aş vrea s-o aşez mai
repede pe scaun, acum e o persoană foarte importantă
pentru mine. Stau în faţa ei şi o îmbii din priviri să
înceapă.

- Mi-e foame!
„Cât aş lua pentru crimă?” O întrebare pe care

mi-am pus-o pentru prima oară în viaţă. Un calm
nefiresc, (prevestitor de ce-i mai rău) mă cuprinde şi
împing porţia mea de ouă mai aproape de ea. Cobor şi
un snop de grisine din dulăpior.

Lizica înţelege perfect în ce stare sunt. Decojeşte
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ouăle încet, enervant de încet, după care le aruncă
dezamăgită în găleata de gunoi.

Să cuprind situaţia în general, o întreb sobru:
- Lizica, cum merge treaba?
- Tare ca fularul!
Zâmbetul meu nedumerit se transformă intr-un râs

de necontrolat. Râdem amândouă cu dinţii pe pereţi
ca proasta în târg închis pentru deratizare! Fac un semn
printre lacrimi, suntem totuşi în emisfera nordică!

Scot din frigider plăcinta cu brânză remodelată. „Ei
aşa mai merge”, par să spună ochii ei încă umezi.

- Scumpo, mai avem de aşteptat. Mihai e bine şi
va înlocui un coleg de pe nava Vulcan, prinsă în gheaţă
la mila 53. E pregătit la Tulcea un elicopter cu alimente
şi medicamente. În sfârşit s-a trezit din amorţeală şi
ministerul. Domnul Hîrjeu va zbura să vadă situaţia la
faţa locului.

- Lizica, dar Mihai este încă în convalescenţă. Cei
care hotărăsc acolo la Tulcea sunt nebuni?

- Vai, dragă, ce sensibilă ai devenit. Dacă era însurat
şi avea copii, acum era acasă. Aşa le trebuie!
bagabonţii, cum le spui tu, au fost în toate timpurile
carne de tun. Uite, vezi, căsătoria e bună şi ea la ceva!

- Te rog să nu mai pronunţi cuvântul ăsta. Nu ştiu
de ce, dar acum mi se pare oribil.

Cu sprincenele ridicate, semn că a reţinut, înfulecă
încă o bucată de plăcintă. Geme cu gura plină până la
refuz şi indică cu un deget spre paharul gol. Torn numai
eu. Abia am schimbat faţa de masă. După clipe
interminabile, reîncepe.

- Pentru că ai noştri nu fac faţă, au solicitat două
spărgătoare mai mari de la ucrainieni. Au pornit azi
dimineaţă de la Izmail. În două zile se speră să fie
degajate toate navele. George va ajunge la Brăila până
miercuri sau cel târziu joi, tocmai de 1 martie. Ai sesizat
că anul ăsta nu au apărut ghioceii? Doamne, cât frig
am înghiţit.

- Da, am observat. Oftez şi presimt că alte veşti
nu sunt tocmai bune.

- Vulcan are destinaţie Constanţa. Rămâne în
continuare la alimbare. „Încearcă să mă consoleze.”
Mi-a spus George că la nava asta e o căldură prin
cabine de se doarme în chiloţi!

Zâmbesc fără adresă.
                               *
Un zumzet inundă toate birourile. Viaţa a reînceput

ca după o eră glaciară. Paşi grăbiţi sunt acompaniaţi
de ţăcănitul faxurilor care nu se mai opresc. Lizica
vine zilnic cu noutăţi. Vulcan a pornit şi el spre Sulina.
Încearcă să-mi spună ceva important, dar, după ce-i
văd faţa, o întrerup.

- Ştiu, a venit George, se vede din avion!
- Stai tu să vezi. Îl întreb: „George, ştii că se apropie

8 martie?”... “normal că ştiu, e zi de salariu.”  Ei spune,
fată, pe cine aştept eu de cinci săptămâni!

Corina râde cu sughiţuri împrăştiind zaţul cafelei
pe tot biroul.

După fiecare zi de lucru pornesc singură pe cheiul
Dunării. Sloiuri ciudat încleştate se ţin cu încăpăţânare

de mal. În larg, insule de gheaţă se grăbesc ca muşteriii
la piaţă îmbrâncindu-se nepoliticos. Gata, iarnă
blestemată, până aici ţi-a fost! Vântul care uită să se
oprească îmi aruncă în faţă aşchii minuscule de gheaţă.
Singurătatea este prietena cea mai  bună. Sfaturile
apropiaţilor le-am lăsat de mult să zburde pe maidanele
lumii. Aşteptarea este pentru mine mai plăcută decât
clipa revederii. Pe ea o pot controla. Ea, aşteptarea,
nu trebuie bruscată cu momente emoţionale. Îmi aduc
aminte din copilărie ce moment fabulos era pregătirea
pentru concediu a familiei. Privesc în spate să nu-mi
fure cineva clipele unice pe care le păstrez ca pe o
comoară. Tata cu mine şi Gina, trântiţi pe covorul din
sufragerie, cu harta rutieră în centru, puneam totul la
cale. Eu notam, după dictare, distanţele dintre localităţi.
Gina, mai mică şi scâncită, descifra silabisind singură
locuri în Transilvania pe care voia să le impună
traseului. Mama, întru-un colţ de canapea, înşira pe o
agendă în ordine alfabetică mormanul de lucruri şi
haine pe care le vom duce în pelerinaj. Totul începea
invariabil cu: ac şi aţă! Adormeam mai fericită decât
după o aniversare. Este adevărat că a doua zi nu se
mai potrivea nimic. Ploile nu erau în program. Penele
de la maşină, nici atât. Totul devenea o traversare de
mare cu vântul în faţa. Am auzit de la tata toate
înjurăturile din Balcani, trecând pe lângă mine ca nişte
lilieci fără sonar. Le-am uitat instantaneu. Ce nu pot
uita este ultima zi când, după ce căram bagajele, şeful
expediţiei se lungea pe pat, lăsând liberă zicerea de
acum în letopiseţul familiei: „unde-i mai bine ca
acasă!”  Hai acasă! mă trezesc chicotind.

Parcurg cu ochii minţii drumul prin gheaţă a navei
VULCAN. După ceas, Mihai e de mult în pilotină.
Telefonul va suna în seara asta sau nu va suna
niciodată!

Deschid greu uşa cu mâinile îngheţate. Mă dezbrac
ca la dentist. Încet. Aşteptarea, un vis simplu şi frumos,
trebuie s-o depun în sertarul de jos al comodei ca pe o
floare presată cu liniştea mea.

                                  *
Bosolesc cu pumnii pernele să se înmoaie şi intru

în aşternut. Obosită după ture interminabile prin
dormitor, hotărăsc instrucţiunile pe care le voi da. Am
un tonus de gladiator.

Dacă sună... chiar sună! Desprind receptorul încet
ca pe un contact de bombă cu ceas.

- Ica, am doar câteva secunde... Aici în agenţia
Sulina e de speriat. S-a dat drumul la navigaţie... nu
ştiu dacă mă mai auzi...?!

- Te aud, Mihai.
Mă ridic să prind mai bine fiecare sunet. O

atmosferă de bursă New-York-cheză pune stăpânire
pe telefon. Intermitent înţeleg doar când ridică glasul.

- Te-am visat în fiecare seară, mă însor cu tine! Să
nu te mai atingi de păr până ajunge la brâu.

Deja zăpăcită, încerc replica vieţii mele:
- E o sugestie?
- Nu, e un ordin!
Fără salivă, îngân doar pentru mine „am înţeles”.

(sfârşit)
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dimineaţa, devreme, când nu mă aştepţi,
vin să te iau la plimbare, şi,
sub cel mai mare copac, de pe strada cu tei
înfloriţi,
cel mai frumos înfrunzit, îţi desfac sternul şi
cele trei coaste,
le învelesc în hârtie de pergament, şi le ţin în
buzunar,
ca să le fie cald, până când o să vină vremea să
le pun la loc,
şi, acolo, de unde le-am desfăcut, îmi vâr mâna
şi încep să îţi şterg rana palpitândă, cu un
ştergar brodat,
şi găsesc viorele, neculese, şi margarete albe,
mentă argintie, primule şi calendule fabuloase
care chiar atunci încolţesc,
şi eu îţi şterg rana, o învelesc, o vreme, în
ştergar,
şi, în mijlocul ei, între lăcrămioare,
chiar în cuibul ei, mierla îţi adoarme
şi se linişteşte şi nu mai cântă.
până când încep să apară primii trecători,
apoi o dezvelesc, iau ştergarul,
desfoi coastele şi sternul din foile de pergament,
şi îţi închid pieptul, iar seara, când nu mă
aştepţi,
pe ştergar pot vedea viorelele, margaretele albe,
în miros de mentă, primulele şi calendulele
care îşi desfac petalele albastre si galbene,
şi, pe mierla rănii tale, visând, în parfumul
pătrunzător de lăcrămioare.
iar pe giulgiul foilor de pergament, uneori,
pot desluşi cuvintele imprimate de pe oasele
tale,
cele pe care nu mi le-ai spus niciodată, trupul
lor,
aşa cum numai Dumnezeu ni-l poate arăta,
câteodată

am găsit o cameră simplă de tot,
şi în ea a intrat un copac şi s-a aşezat în mijlocul
ei.
şi eu m-am gândit: să-mi acopăr faţa cu lucrurile
tale,
să mă înăbuş cu mirosul tău, lăsat pe ele?
intrat în ele, să-ţi iau fundele de pe tine să-ţi iau
gustul,
de pe tine, din tine, să îl atârn de buzele mele,
să îl dau în balansoarul lor?
cu dantela ta albă atingându-mi gândurile?
dezbrăcându-le? ameţindu-le?
cu dulceaţa cu vâsle, cu apa de jur împrejur
cu iarba ta verde pe pământul meu cald?
cu spatele tău gol pe puntea mea?
soarele din burta ta, peste pleoapele mele?
tălpile tale în apa mea?
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eşti atât de frumoasă că mă îndrăgostesc de tine
în fiecare zi.
dragostea mea este aşa de tandră
încât mi-am spus că pot să îi fac loc în mine, pe
undeva
şi s-a aşezat, la început, în inima mea,
dar între timp ea a crescut,
şi cum nu aveam alte
inimi,
i-am dat voie să se
aşeze şi în plămânii mei.
frica de a te pierde, care
este mai mare decât
întreg pământul,
a făcut ca şi ei să nu o
mai încapă
şi atunci i-am dat voie şi
în stomacul meu să se
aşeze.
şi acolo au venit fluturii
care se învârteau în
jurul părului tău,
şi şi-au depus ouăle lor,
şi dragostea mea se
hrănea cu ele şi fluturi
îmi ieşeau de pe buze
când îţi vorbeam. şi tu îi recunoşteai, dar nu
spuneai nimic.
doar zâmbeai, şi îţi petreceai mâna peste faţă
şi îţi aranjai părul,
şi din cauza asta iarăşi părea că nu mai încape
în locurile din mine şi eu nu mă speriam din atâta
lucru,
pentru că mai aveam locuri destule.
şi i-am dat voie să se dividă şi în braţele mele
şi îmi împingea buricele degetelor pe dinăuntru
şi din coate scotea capul şi privea afară.
şi pentru că palmele tale tremurau.
mereu, în fiecare dimineaţă, doar da puteam să îţi
spun,
şi trebuia să îi fac atunci loc dragostei mele şi în
picioarele mele,
si îi simţeam genunchii cum mă împing discret
pe dinăuntru
şi mi se lipea îndărătul lor, de îndărătul
genunchilor mei,

şi venele ei intrau în mine şi mă lua cu căldură
şi nici nu ştiam dacă era căldura de la tine
sau era rodul imaginaţiei mele,
pentru că tu nu mă priveai
şi pentru că atunci când mergeai,
clopoţei albi de flori îţi cădeau din buzunare,

şi ochii tăi căutau ţărmul acela de mare pe care
mi l-ai descris,
sau mai mult mi-ai sugerat că ţi-ar plăcea să îl ai
numai pentru tine,
şi eu culegeam căuşurile florilor pe care le lăsai
în urma ta,
şi le îndesam în buzunare,
şi mâinile îmi miroseau a tine,
atunci am văzut că iarăşi nu mai avea loc în mine
dragostea mea,
şi am deschis gura larg, şi ea s-a cuibărit acolo,
şi niciodată nu mi-am închipuit că dragostea
poate să capete forme aşa de interesante,
şi atunci chiar, preţ de câteva clipe
valurile mării tale s-au lovit de coapsele obrajilor
mei
şi încă nu am ştiut cum să fac să nu se oprească
asta niciodată.

POEZIE
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regula timidităţii

când se face lumină, în fiecare dimineaţă,
te ridici în picioare, faci câţiva paşi,
te uiţi pe fereastră,
concentrarea stărilor e egală cu fiecare strănut,
a trecut de mult ziua
în care libertatea era ceva accesibil.

acum, că ai pentru ce să lupţi,
ea se ridică din pat,
are pete în culori diferite,
lasă mereu prin spaţiul prin care trece
marginile unei lumi paralele.

când este din ce în ce mai cald,
sunt păsări care dau din aripi
şi oameni sufocaţi de propria lor preocupare.

de mâine,
o să salvez sunetele, direct pe geam,
ca într-un insectar de vise.

ca un sfârşit

nu te văd,
cu toate acestea, vorbesc cu tine,
pe jos, am mers kilometri întregi,
am aşezat lumea pe sensul ei firesc,
de câteva ori, am văzut
cum din nelinişte şi din noapte fug toate,
noi am fost, am existat,
am citit pe malul mării,
am adormit împreună sub acelaşi cearceaf,
ne-am ascuns în cinematografe,
am plâns unul după altul,
ne-am certat,
am fost prelungiri

ale ochilor, braţelor şi tălpilor
care visează întotdeauna
un oraş tăiat de apă
cu bărci care pleacă în zorii zilelor,
nu te văd,
cu toate acestea, vorbesc cu tine,
te caut în mine cu mâna goală,
piele lângă piele, os lângă os
şi mână pusă peste frunte pentru rugăciune
ca în iernile
în care mă închinam şi dormeam
doar cu faţa la răsărit.

unde te caut

ninge într-un anume timp
în care pot doar să bănuiesc
că, în această viaţă,
lucrurile, oricum, pot să fie simple,
peste tot, nu există decât culoarea alb
care sufocă de la geamul la care stau
şi turlele bisericilor,
există o lipsă de sens a lucrurilor
care mi se întâmplă.

foarte departe, în oraşul
în care eu o să mor,
sunt o gară, câteva guri de metrou,
eu stau drept, fără să simt
inflexiunile copacilor, oamenilor
care trăiesc, respiră
şi dorm direct pe pământ.

în oraşul în care eu o să mor
sunt, cu siguranţă,
o gară, câteva guri de metrou,
toate insuficiente pentru câţi oameni
fug grăbiţi dimineaţa către ceva.
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din mine nu curge
decât tot ce le creşte copiilor în palmă
când se uită spre cer.

şi azi, când te caut,
înţeleg că nimic
nu mai poate fi la fel,
o să murim în zile diferite, singuri,
cu ochii sprijinind câte ceva,
un anotimp,
umbra unei îmbrăţişări.

bucăţi egale

acesta este un punct,
sfârşitul nostru este rupt în bucăţi egale,
am ajuns până aici,
acum frica apleacă ochii,
îi face să vibreze până la lacrimi,
apoi, fac scuturi de gheaţă între anotimpuri
ciudate şi clare,
nu am acea timiditate
care tremură din fiecare încheietură,
liniile de lumină aparţin vieţii
care curge fără oprire,
noi am trecut prin multe,
dar acum s-a sfârşit,
sunt şi copaci albi ca şi zăpada
care nu transformă nimic,
se scurge până foarte departe,
azi, prea departe.

nu este o formă de protest

nu este o formă de protest,
ochii sunt cele mai sincere înfăţişări,
aşa că, mă rătăcesc din ce în ce mai des prin grădini
în spatele copacilor.

copilăria mea e o uliţă plină de zăpadă
pe care săniile lăsau dâre adânci şi clare,
dar din ce în ce mai îndepărtate.

de liniştea care îmi acoperea fiecare răsuflare,
acum să fugim,
de atunci, în mai multe case,
au murit oameni
unele au rămas pustii
încă miroase a fum, a lemn şi a cer înverzit.

de acum înainte

toate au trecut foarte repede,
nu este nici timpul, nici spaţiul
în care să mor,
de acum înainte, nu sunt decât ferestrele
pe care tu ţi le deschizi către mare,
mult nisip şi petece netopite de zăpadă
şi pofta de a râde înainte să plângi,
lacrimile nu lasă urme
peste picioare şi mâini,
te întinzi în fiecare seară,
te acoperi cu un cearseaf albastru,
strângi în braţe singurătatea
şi dorinţa de a schimba ceva
de acum înainte,
totul este o luptă,
ai crescut, eşti un om mare.

iarba

îmi aduc aminte
cum mirosea iarba
în copilăria mea
atunci când soarele răsărea
dinspre anotimpurile reci.

şi, spre seară,
aveam mereu curajul
să mă întind în curtea umbrită
de bârne crude din lemn,

valul mâinilor mele
pune mereu punct.

frica

îmi este frică,
nu este nimeni în faţa mea,
nici măcar lumina,
îmi vine să îmi strâng genunchii la piept
şi să plâng,
să mă caut.

POEZIE
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Poetul Theodor Răpan
(n. 04.07.1957, com. Balaci, jud.
Teleorman) a publicat până acum 20
de cărţi, cele mai multe dintre acestea
cuprinzând sonete, dovedindu-se un
împătimit al speciei sonetului, care a
traversat secolele încununat de
strălucirea dată de Dante şi Petrarca.
Autorul nostru a încercat, de la carte
la carte, să-i găsească noi ipostazieri
(iconosonete, contrasonete) în ton şi
expresie, fără însă a-i trăda esenţa
nobilă, canonul formal. Cum stilul
este omul, statura masivă a autorului
dublată de o neobosită sârguinţă s-a
răsfrânt, prin rezonanţă, şi asupra
operei sale – una voluminoasă,
însoţită frecvent de ilustraţii
ce susţin şi dau anvergură
poemelor, la fel de robust
clădite şi, paradoxal,
chiar atunci când sunt atinse
de aripa tristeţii, nu
transmit nimic defetist,
descurajant, părând imune la
influenţa mizerabilismului
contemporan, „salvându-se”
de la un aparent „anacronism”
printr-o relativizare asumată
izvorând din filozofia lui ,,toate-s vechi şi nouă toate”.

Cum se ştie, Theodor Răpan a scris o serie de
aşa-numite ,,evanghelii moderne“: Evanghelia inimii
– Anotimpuri (2010), Evanghelia cerului – Zodii
de poet (2011), Evanghelia tăcerii – Solilocvii (2011),
Evanghelia Apocalipsei – Epifanii (2012), dovedind
că lucrează după un plan bine stabilit, lucid şi riguros,
conduita estetică unitară a cărţilor sale asigurându-i
singularitatea în câmpul literaturii române de azi. Cărţile
sale se disting nu numai prin volumitate, ci şi prin natura
lor sincretică, fiind cărţi-albume, unicate, în care
poeziile sunt „ilustrate” de graficieni cunoscuţi, între
aceştia, cel cu cea mai constantă colaborare fiind
Damian Petrescu, trăitor de mulţi ani la Paris. Norocos
şi harnic, Theodor Răpan vrea să facă totul perfect,
perfecţiunea fiind o categorie a frumuseţii, iar
frumuseţea – cea mai preţioasă hrană a sufletului. La
fel sunt şi lansările acestor cărţi – fastuoase, vibrante,
cu lume multă şi bună, când se celebrează poezia, dar
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U şi muzica şi arta plastică. La cea mai
recentă dintre acestea, Theodor
Răpan a lansat două cărţi, la care mă
voi referi în continuare: Pas în doi.
De trei ori 33 + 1 Iconosonete (2014)
şi Pur şi simplu. 154 Contrasonete
(2015). Ambele au aceeaşi editură,
SemnE, acelaşi grafician, Damian
Petrescu, aceeaşi marcă de
rafinament a poetului. Sunt elegante,
cu poezii la paritate cu desenele,
excelenţa realizării tipografice
făcându-le să arate ca nişte obiecte
de artă.

De ce obsesia sonetului? Pentru
că acesta corespunde cel mai bine
spiritului vulcanic şi romantic al

autorului care simte nevoia
unei „disciplinări” într-o
formulă fixă ce-i
concentrează tumultul interior
mai eficient, mai expresiv. De
aici vin avantaje şi
dezavantaje. Din partea rimei,
a ritmului, a formei în care
se toarnă aluatul fraged al
poeziei, adevărate probe de
rezistenţă, de virtuozitate
pentru orice poet. În prima

carte, poetul se arată vocal, dezlănţuit, făcând risipă
de sentimente, stări omeneşti individuale şi universale,
de interogaţii, exclamaţii, imprecaţii, dubitaţii camuflate
în enunţuri sapienţial-oximoronice etc. Nu lipsesc
(în spiritul speciei) lamentările în numele iubirii:
„Cerşesc iubire. De Apoi, nu-mi pasă!”, cu parfum de
epocă medievală, nici volutele grandilocvente clamând
deşertăciunea lumii. Poetul are superbie şi temeritate.
Este când cavalerul (autoportret recurent în cărţile sale)
supus ceremonialului rangului său, când vânătorul
asiduu al fiarei, al bestiei din afara şi dinăuntrul omului,
aflată acolo din cauza unei „vrăji păgâne”. Dar mai
presus de toate se consideră slujitorul solitar-eroic al
Cuvântului: „Dar cum sunt viu, sosit-a, iată ora,/
Să-nving stihia! Eu slujesc Cuvântul,/ De unul singur
înfruntând Agora!” De la o poezie la alta se conturează
imaginea dominantă a unui autoportret în mişcare,
plurivalent, original, cu sinusoide, căderi, decăderi,
seducătoare contrarietăţi. El este ,,Orfeu rătăcitor prin

(continuare în pag.32)
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Se cunoaşte în general că
în „ţara celor o mie de
lacuri”, Finlanda, populaţia
este foarte mică în raport cu
suprafaţa ţării (5 milioane
locuitori/304.623 kmp de
uscat). Astfel, principalele
mari oraşe sunt puţine şi
rarefiate. În schimb sunt
multe orăşele mici şi
comune. Şi aici, nivelul de
civilizaţie este acelaşi ca şi
în marele oraşe, atât
infrastructura, serviciile publice, asistenţa socială, cât
şi sistemul de învăţământ. Activitatea culturală este
prezenta peste tot. Se aşteaptă cu multă nerăbdare
vacanţa de vară atât a copiilor, cât şi a adulţilor, după
perioada lungă de iarnă cu frig şi întuneric. Este o
adevărată renaştere pentru finlandezi. În timpul verii,
care este foarte scurtă, (finlandezii spun ca „vara lor
este scurtă, plouă mult şi este mai puţină zăpadă”) se
desfăşoară o serie de activităţi culturale, începând cu
sărbătoarea naşterii Sfântului Ioan Botezatorul,
sărbătoarea „Juhanus”, ce deschide sezonul diverselor
manifestări culturale ca: festival de muzică (concerte

rock, jazz, operă), dans (în
fiecare an are loc un concurs
pentru alegerea „reginei şi
regelui tangoului”, este deja o
tradiţie, cam toţi finlandezii
dansează). În comune există
asociaţii locale de etnografie
ce pregătesc în fiecare vară
programe cu specific local şi
nu numai: muzee, expoziţii,
piese de teatru, muzică etc. O
curiozitate în acest an (2015),
o astfel de asociaţie din

comuna Kisko-Salo a avut iniţiativa, propunerea,
invitaţia, ca în „galleria” locală (un fost depozit de
cereale pe trei nivele, adaptat ca sală de manifestări
culturale, (expoziţii, recitări, muzică),
„KIVIMAKASIINI”, să organizez o expoziţie de artă
cu tema „Romanian Dreams”.

Pentru mine aceasta propunere am considerat-o ca
fiind o mare cinste, eu locuind în această zonă de peste
20 de ani. Am folosit acesta ocazie, invitând mai mulţi
artişti finlandezi, un german şi un român. Astfel s-a
închegat un grup de opt artişti, toţi având într-un fel
sau altul tangenţă cu România.

Pirjo Heino, grafică (peisaj folosind şi culorile drapelului românesc). A participat la o expoziţie la Sibiu,
(capitala culturală a Europei 2007)

Katja Juhola, „instalaţie” pe diverse materiale textile, a transferat mai multe imagini din călătoriile sale în
mai multe ţări, unde a cunoscut diverse familii. Printre aceste ţări se află şi România, unde a participat la o
expoziţie în Sibiu, (capitala culturală a Europei 2007)

Expoziţie de artă 03.07–09.08.2015 KISKO - FINLANDA

EVENIMENT

Pirjo Heino Katja Juhola
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Asta Niemistö, artist plastic (grafică, pictură), expune lucrări executate la faţa locului din zona Maramureş,
din anul 1976. Din acel moment, s-a îndrăgostit de România, mereu trăind cu visul revenirii pe aceleaşi meleaguri
(ceea ce s-a şi întâmplat).

Hannu Nikander, artist plastic pictură (portretist).
Iubeşte atât natura cât şi pe locuitorii săi. Acum expune
prin diverse portrete de animale, spiritul pădurilor
carpatine.

Leena Uutela, pictor de icoane, folosind tehnica
clasică, străveche, pictură în tempera (emulsie din
gălbenuş de ou), pe suport de lemn. Expune 16 lucrări
de acest gen. De mai bine de zece ani, a participat la
diverse cursuri cu acelaşi specific. Practicând astfel
tehnica, a ajuns la rândul său să predea mai departe
celor interesaţi. S-a dovedit că cei interesaţi sunt
surprinzători de mulţi, având în vedere că procentul
de creştini luterani este mult mai mare decât cel ortodox.

Angela Börnicke din Germania, artist plastic pictură
şi ceramică. Angela a vizitat România de trei ori în
diverse perioade, în copilărie cu părinţii, mai târziu cu
prietenul său, apoi cu propria sa familie. Pur şi simplu
s-a îndrăgostit de România, de frumoasele peisaje
carpatine şi de locuitorii ţării. Ea fiind născută în vechiul
R. D. Germania, a putut mult mai bine să înţeleagă
„psihologia epocii” din timpul „domniei” lui N.
Ceauşescu. Din lucrările sale reiese clar mesajul de
respect pentru valorile româneşti, de asemeni şi grija
pentru viitorul României.

Asta Niemistö

Hannu Nikander

Leena Uutela

Leena Uutela
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Cristina Ciobanu, din România, artist plastic (scenografie,
pictură, grafică, textile). Arta pentru Cristina este o a doua existenţă,
o lume unde-şi poate crea propriul Univers. Universul cromatic şi
spatial în care să se simtă liberă, fericită să-şi poată imagina visul
unei lumi perfecte de pace şi bucurie.

Gloria Bădărău-Heikkilä, subsemnata, sunt născută în Bucureşti
şi trăiesc în Finlanda de peste 20 de ani. În această perioadă, mi-am
dedicat mult mai mult timp pentru o veche pasiune din copilărie,
pictura. Cu ocazia acestei expoziţii, luând în considerare tema
„Romanian Dreams”, am meditat în linişte, să pot decide cam ce aş
putea prezenta publicului local, ce de multe ori, în diverse ocazii, a
trebuit să explic că România nu este ţara de unde vin numai rromii,
capitala nu este Budapesta, iar poveştile cu Dracula în Transilvania
sunt fanteziile scriitorului irlandez Bram Stoker în 1897. Astfel, s-a
născut ideea propriei mele identităţi, să o exprim sub formă grafică,
într-o compoziţie în care am folosit elemente din istoria noastră.
Recunosc că nu am fost „inspirata” brusc, dar am încercat să
contrastez esenţialul şi anume să fac cunoscute vechile rădăcini ale
neamului nostru, cultura Hamangia, Tărtăria, civilizaţia Daciei (nu
numai automobilul „DACIA”). Printre mai multe lucrări expuse este şi cea intitulată „spiritul dacic”, un triptic
din lemn.

Angela Börnicke

Cristina CiobanuGloria Bădărău-Heikkilä

Gloria Bădărău-Heikkilä Vernisajul expozitiei Romanian Dreams
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Fluviul Dunărea - drumul de rondă al României12)

binefăcătorul fizic al Românilor şi patronul lor moral13),
clasicul rege al fluviilor Europei, brâul care înconjură, apără
şi susţine România (Mih. Kogălniceanu) a purtat la diferite
popoare, şi în diferite timpuri, diverse nume:

Cele dintâi nume - acel ce trebuie să-l fi avut la Egipteni,
cari cunoscură fluviul pentru prima oară, până la izvoarele
sale, cu ocazia cutreerării pământului de către Osiris14) cu
mai mult de 10.000 ani a Chr. (chiar 20.000) - este Istros15).

După Egipteni, Fenicienii, «principii mării şi ai
pământului», cum îi numeau profeţii evrei16) au fost între cei
dintâi cari au ocupat acest fluviu la gurile sale. Ei îl numiră
Phison17); aceasta pare să fi fost către anul 1000, în epoca
zisă a bronzului. Cetatea Prenetos18) era centrul acţiunii lor
în Marea Neagră. Mulţi comentatori dădură, adese, acestui
fluviu numele de Sacru, fie din cauza mărimii, fie din cauza
respectului ce aveau pentru el19).

Cel dintâi nume sigur ce găsim că a purtat Dunărea este
dar Istros.

Hesiod, 900 ani înainte de Christ, este primul scriitor
care-l prezintă sub acest nume: el îl arată ca cel mai mare râu
al Europei din acea vreme, ca fiu al oceanului, dându-i
adesea epitetul de frumosul curent, râul cu undele
frumoase20).

Tot sub numele de Istros îl găsim la toţi scriitorii vechi,
luându-l şi ei probabil din spusele popoarelor ce locuiau pe
ţărmurile Dunărei de Jos21).

Acelaşi nume pare să fi avut Dunărea şi în timpul
expediţiei regelui Sesostris sau Usortezen III (Ramses al
V-lea cel Mare?) un cuceritor mare, cam la anul 3712 (sau al
XXXVI secol a Chr.?) care o trecu, bătu pe Geţi şi aşeză în
ţara lor colonii egiptene. Herodot, părintele istoriei
(486-406 a Chr.), fiind în Egipt, văzu la preoţii egipteni o
carte care descria această expediţie22). Sesostris făcuse chiar
o hartă a ţărilor pe care le-a cutreerat23).

Amintirea acestei expediţii se păstra încă pe la 1263 a
Chr., pe vremea Argonauţilor, într’o inscripţie de pe porţile
templului Soarelui la curtea regelui Colchidei Aetas24).

Tot pe vremea Argonauţilor, Istrul era cunoscut ca un
fluviu lat şi adânc, izvor mănos pentru mare, pe oare el o
îmbogăţeşte cu tributul apelor sale». Atunci, ca şi pe timpul
expediţiei Egiptenilor, el se numea Istrul25).

Tot sub numele de Istru, este cunoscut pe la 648 a Chr.26).
Pe timpul expediţiei lui Cyrus, în Europa27) an 560 a. Chr.

Dunărea purta acelaşi nume, de Istru28). Herodot a vizitat, în
persoană, gurile sale. El spune că, în timpul său ţărmurile
fluviului erau locuite şi că foarte mulţi oameni le
cunoşteau29); era cel mai mare fluviu din acelea ce se
cunoşteau atunci20); că se asemăna mai în toate părţile
cursului său; curgea vara ca şi iarna; era cel dintâi ce se
întâlnea în apusul Sciţiei.

Din cauza apelor ce se vărsau în el, cursul său
dobândea un volum considerabil; numai ele îl făceau atât
de vast.

Dunărea era la antici o lume întreagă de bogăţie, de
întâmplări, de vitejii, de amor, de poezie31). Apele sale erau
ispăşitoare, spălau păcatele32).

Oracolul dela Delphi o numea: coborîtoare dela Jupiter;
Ιστρος Διιπετης33). Marele Istru; fluviu despre care
cuceritorii, ca şi diplomaţii, au avut visuri fericite, pe care el
le duce, pe rând, pe valurile sale, la mare34).

Se mai numeşte bătrânul Istru35); Conjurato Istro36).
Poetul grec Opian vedea puterea unei divinităţi chiar în

desgheţul său. Jurământul pe valurile Dunării era ceva
înfricoşat; chiar Zeii l-ar fi pronunţat cu frică37).

Acest jurământ era însoţit cu solemnitatea de a bea apă
din Dunăre38).

Bată-te Dunărea! blestem teribil transmis nouă, prin
tradiţie, din cele mai vechi timpuri.

Romanii latinizară numele grec şi-l făcură Ister, apoi îl
păstrară atât în vorbă cât şi în scrieri, pentru a înţelege prin
el Dunărea de Jos.

Prin progresul comerţului şi al cuceririi, ei au găsit şi au
împrumutat din gura băştinaşilor regiunii superioare a
Dunării un nou nume: Danubius, pe care, la început, l-au
întrebuinţat pentru a caracteriza numai regiunea superioară
a acestui fluviu.

Cesar (100-44 a. Chr.) este primul scriitor latin ce prezintă
acest nume39).

Denis din Halicarnas, contemporanul lui August îl
numeşte fluviul cu cinci guri40).

Se pretinde că forma corectă a acestui nume ar fi
Danuvius, din grecescul Δανούιος, şi această idee este cu
atât mai sigură cu cât o piatră găsită la Donau-Eschingen
evidenţiază că acest râu, chiar pe la anul Romei 954 (201 d.
Chr.) purta numele de Danuvius41).

Mai găsim acest nume, puţin alterat, sub următoarele
forme:

Δάνουσις42).
Δάννουις43).
Forma Hister44) este rară.
Părinţii bisericii credeau că izvoarele Dunării erau în raiu,

ceea ce nu se potriveşte cu ceea ce spune Pliniu45), că la
izvoarele fluviului înota un peşte negru care da o moarte
năpraznică celor care-l mâncau.

Ciudat peşte s’ar fi mâncat în raiu!...
Romanii mai numeau Dunărea de Jos limes-romanus;

limes-imperii; înţelegând prin aceasta marginea, limita
domniei lor46).

12) Saint Marc de Girardin.
13) G. Missail, Epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab,

pag. 185.
14) Diodor de Sicilia, 1. 27.
15) Apolloniu dela Rhodos IV, 257-266; pag. 158-159,

edit. Lipsiae 1814.
16) Isaia XXIII, 8; Ezechil, XXVI, 15-20.
17) Cesar Bolliak, Topographie de la Roumanie. Paris

1852.
18) Larousse op. cit. XII, pag. 773, col. 2.
19) Pilote de la Mer Noire. Côte d’Europe.
20) Hesiod, Theogonia (Naşterea Zeilor) 337-345, pag.

146.  Edit.  Hanisch.  Basileae 1571.
21) Larousse (P.), Dictionnaire Universel du XlX-e

*
(I)
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siècle. D. pag. 98 co. IV-a.
22) Herodot cartea  II-a, Cap. 100-108.
23) Geogr. Graeci minores, tom. II, pag. 214, edit. Müller,

Paris 1861 (ap. A. P. Calimach).
24) Valeriu Flacu, Argonouticorum, 417-420 (id.).
25 Apolloniu dela Rhodos, Argonautica, 259-265, pag.

158-159.  Lipsea IS, 4 (id.).
26) Pisandru, Căsătoriile Eroilor şi ale Zeilor,

Fragmente. Edit. Dübner, pag. 5, Paris 1840 (id.).
27) Etimologia cuvântului «Europa»
Rezumat istoric. - Eminentul savant Carol Ritter

consacră în lucrarea sa, scrisă în limba germană şi publicată
sub titlul de Europa, un capitol din cele mai interesante
asupra originei şi etimologiei cuvântului Europa. Cititorii
ne vor permite de a le înfăţişa principalele documente reunite
asupra acestei chestiuni de savantul german. Smith are şi el
în excelentul său Dictionnary of greek and roman
geography, consacrat acestui subiect, un articol interesant.

Voi intra în oarecari detalii asupra celor scrise de cei doi
autori citaţi mai sus.

Ritter observă că popoarele antice n’aveau decât idei
extrem de vagi asupra diferitelor regiuni.

Prima noţiune admisă a fost, fără îndoială, aceea a
răsăritului şi a apusului; aceste poziţii erau indicate prin
mişcarea aparentă a soarelui.

Ulterior s’a precizat direcţia Nordului şi a Sudului, adică
cele două puncte opuse ce are cineva la stânga şi la dreapta
privind răsăritul. Astfel, Grecii înţelegeau sub numele generic
şi neterminat Anatolicon, Anatolia, răsăritul, ţinuturile care
începeau prin aceea ce noi numim azi Asia-mică, iar sub
acela de Hesperie sau apusul, pământurile situate în
extremitatea opusă, începând cu Italia.

Denumirea unei părţi a pământului sub numele de
Europa n’a luat naştere decât într’o epocă mai recentă. În
Hommer nu se face menţiune despre Europa.

Pentru prima dată acest nume se găseşte într’un imn
homeric, adresat lui Apollon, în care Europa se opune
Insulelor grece şi Peloponezului. Vom vedea îndată
consecinţele trase din această definiţie pentru a explica
etimologia Europei. Eschyl vorbeşte şi el de Europa în unele
fragmente din scrierile sale, cari au ajuns până la noi.

Trecând la originea cuvântului ne vom găsi în faţa unor
ipoteze, mai mult sau mai puţin ingenioase, pe cari le vom
trece repede în revistă.

Herodot, care nu precizează nimic asupra acestui
subiect, reaminteşte mythul celebru al Europei, fata unuia
din regii Tyrului, a cărei istorie bogată este cunoscută. El
observă că trei din continentele lumei poartă nume de femei:
Europa, Libia şi Asia. Nu, putem admite ca o parte din lume
să ia numele unei femei, dar desluşirea dată de Herodot ne
permite cel puţin de a spune că acest nume nu este străin
cu istoria şi poate foarte bine chiar cu limba Fenicienilor.
Acest lucru a obligat pe mulţi învăţaţi să caute în această
limbă o etimologie foarte ingenioasă a cuvântului Europa.
Bochart, Hyde, Gattener, Voss sunt de acord şi recunosc în
acest cuvânt o vorbă semită, oreb sau èrèb care în evreeşte
înseamnă seară, apus.

Arabii întrebuinţează chiar astăzi această rădăcină, uşor
schimbată, cu aceeaşi semnificaţie, când ei indică prin
termenul generic de Maghrèb, Statele barbareşti şi mai cu
seamă ţara care am numit-o după ei, Maroc. În opoziţie cu
Oreb, Fenicienii ar fi numit continentul căruia aparţine
propria lor ţară Asi, adică Centralul. Am avea dar în aceste

două vocale semite, Oreb şi Asi, îndoita etimologie a vorbelor
Europa şi Asia. O glosă a lui Hésychius, în Lexiconul său,
înclină să dea dreptate acestei ipoteze; lexicologul grec
explică în adevăr Europé prin partea întunecată, partea serei.

- Agathimerus, în Geografia sa, arată că acest cuvânt
este de origină greacă şi vine de la Eurus, vântul de
Sud-Est. Smith înclină către opinia propusă de Herman, care
se bazează pe pasagiul din imnul către Apollon la care am
făcut aluzie. El bănueşte că autorul acestui imn era un grec
din Asia Mică şi că acest grec, ca şi compatrioţii săi, arată
sub numele de Europa, continentul, pământul ferm, prin
opoziţie cu numeroasele insule pe cari era obligat să le lase
înapoia sa pentru a ajunge la el (continent). Ritter emite o
altă opinie destul de motivată. După ce a stabilit că numele
de Asia şi Europa au între ele cel puţin raporturi de paralelism,
dacă nu de opoziţie, caută care poate fi îndoita origină a
acestor cuvinte. El crede că investigaţiile trebuesc să fie cu
mult mai limitate decât fuseseră făcute până aci şi să ne
ducem la piciorul Caucazului, pe coasta orientală a
Mării Negre.

Această regiune, situată între Colchida şi Sciţia, poartă
un nume care aduce aminte pe acel al Asiei. Acolo, în adevăr,
locuia poporul Asi-lor cum îl numeşte Strabon şi Ptolomeu.
Acest nume s’a conservat încă cu o integritate
satisfăcătoare, în acel al Mării de Azov, Marea Azei sau Asa.
Popoarele germane şi scandinave acord, în vechile lor tradiţii
naţionale, o importanţă considerabilă Asilor, rasă de eroi şi
zei, cari locuiau Asahaimur, ţara Asa, situată în aceste
regiuni. Ţara care seamănă să fi fost leagănul rasei europene
şi centrul unei civilizaţii cu mult mai anterioare civilizaţiei
grece are probabil, după cât crede Ritter, dat numele său
Asiei în general, adică ţărilor situate dincolo de Caucaz.
Ritter explică prin existenţa acestei civilizaţii respectul şi
consideraţia care se ataşează, la toată antichitatea numelui
Asiei, care este atât de adesea numită în vechile poeme
scandinave, solul divin, pământul sfânt, partea divină a
lumii, partea zeilor.

Acestea ştiute, Ritter presupune ca numele Europa a
fost format prin opoziţie la acela de Asia şi aplicat, la origine,
în aceleaşi limite geografice, adică ţărilor situate în raport
cu noi, dincoace de Caucaz şi de Don cari au format
totdeauna limită reală între Europa şi Asia. Numele de
Europa a fost dat acestor lungi câmpii cari se întind la sudul
şi la estul Caucazului, cari, după Herodot, erau numite de
Sciţi, în limba lor, prin vorbele Apia sau Opia. De altă parte
noi ştim că multe din popoarele acestor ţinuturi adorau,
sub numele de Apia, Opia sau Ops, pământul personificat
în o divinitate şi suntem autorizaţi a identifica cele două
vorbe. Europia, Eurupia, Europé ar fi atunci largul pământ,
vastul pământ, câmpia, în opoziţie cu Asia, ţară ridicată,
care intră evident în compunerea muntelui Cauc-ase. Forma
Europia este, de altfel, textual dată prin Sofocle şi Euripide;
după cum vorba Asia, care primitiv nu s’ar aplica decât la o
regiune restrânsă, a fost puţin câte puţin, întinsă
continentului întreg, de asemenea şi vorba Europa a sfârşit
prin a desemna ţările pe cari şi noi astăzi le numim tot astfel.
Ritter sprijină încă ipoteza sa pe existenţa în Beoţia a unui
cult special a lui Demeter Europa. Dea meter, mama zeilor,
cult originar al acestei fertile Europa, vecina Pontului şi a
Caucazului şi renumită prin abondenţa cerealelor sale. Un
fenomen curios este că solul arabil extrem de fecund, ce se
găseşte la vestul Donului sau Tanaďdei, dispare cu totul la
estul acestui fluviu pentru a face loc sterilităţii stepelor.
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lumi străine”; „Etern soldat la Poarta Învierii”, dar şi
„sclav în Melanholie”, pentru că, mărturiseşte:
„mereu voi fi învinsul”, însă „bolnav de viaţă”.
Uneori declară „Sunt o albină/ Ce creşte-n stup un
fagur din suspine”, dar şi „În mine un tâlhar mereu
veghează”. Nu se sfieşte să se autoanalizeze sever,
căci autorul aspiră continuu spre desăvârşire: „Ce-a
mai rămas din mine! Un sălbatic”. Ce a rămas este
încă un sonet, o ars poetica sui generis, „Sonetul
desăvârşirii”, iluminând caratele din histrionismul
jucat nu atât pentru efectul de scenă, cât pentru a
experimenta stări cât mai aproape de fibra crudă,
reală şi enigmatică a vieţii.

Această autooglindire din diverse unghiuri, acest
studiu portretistic se accentuează până la narcisism
în Pur şi simplu, volum de o mai stringentă puritate
şi omogenitate lirică, cu o mai accentuat-fluentă
cantabilitate, făcând o reverenţă, la fiecare încoronare
de sonet marelui Shakespeare, idol şi maestru, în
chiar limba domniei sale. Tema iubirii, cu toate ale
ei capricii şi delicii, traversează cu graţie şi inspiraţie
spaţii şi vârste geografice şi istorice. Între versuri se
întreţese hipocoristic acel Theo, mirându-se el însuşi
de întâmplarea prezenţei sale în propria-i poveste:
„Vizir al tău, mă ai la îndemână:/ În sus, în jos şi
Theo, vai, sărmanul,/ Nu-şi ştie capul, somnul şi-l
amână,/ Rotindu-şi, zăbăucul, iataganul...”; ,,De-ţi
stă pe suflet Theo, Dor îmi spune!/ Credinţă oarbă
nu-mi jura chiar mie,/ Îmi ştiu călcâiul...El mă va
răpune:/ Nescrisă este coala de hârtie!// Deci, vrerea
ta poruncă-i pentru mine/ Şi Theo ştie că ascuns-ai
cheia/ Cuvintelor, vă jur, nu mi-e ruşine:/ Alt chip
v-am dat, cerneluind femeia!”. Theo este inventiv
în construcţia de ansamblu dar şi în bricolaj. Logosul
său sofisticat cuprinde cuvinte de toată mâna dar şi
cuvinte rare, cuvinte vechi sau voit arhaizate, unele
dintre acestea având rostul de a particulariza spaţiul
românesc în context universal. Ca price autor care
se respectă, şi Theodor Răpan, dintr-o cerinţă
imperioasă de exprimare mai adecvată, creează
cuvinte: „înmiruire”, „dezdurerat”, „înluminat”. El
găseşte un masculin pentru clipă – „clip” şi un plural
pentru nicicând – „nicicând-uri”, nemaivorbind de
substantive dispuse să devină verbe: „cerneluind” şi
chiar „sonetizând”. Cu ce a scris până acum, Theodor
Răpan este fără îndoială o voce distinctă în lirica de
azi, şi el ştie asta, altfel n-ar continua să lucreze cu
atâta perseverenţă, încredere şi exemplară dăruire
de sine.

Numele de Europa se reazimă aşadar, la origine, pe
consideraţiuni aparţinând, în acelaşi timp, ordinei fizice,
istorice, etnografice şi mythologice.

- Faze istorice. Moise numea Europa insula Naţiunilor
şi scriitorii sfinţi o numeau Iaphetia. Numele de Europa,
sub a cărei origine etimologiştii nu sunt de loc de acord, ar
fi însemnat în timpurile vechi o mică ţară care se găsea la
nord de Constantinopole; acest nume fu întins, succesiv,
la Greci, la toată partea occidentală a vechiului continent;
dar nici Grecii, nici Romanii nu cunoscură părţile
septemtrionale ale Europei, pe care ei de această parte o
limitau la ceea ce noi astăzi numim Marea Nordului şi Marea
Baltică.

Incertitudinea care apasă asupra originei vorbei Europa
acoperă asemenea origina primilor locuitori ai acestei regiuni
care, urmând autorităţii, astăzi destul de bine constatată, a
cărţilor sfinte, ar fi fost populată prin descendenţii lui Japhet
veniţi din Asia.

Dar ceea ce este pozitiv este că primii locuitori ai Europei
ne apar, prin tradiţie, ca adevăraţi sălbateci: Tracii se tatuau;
Celţii îşi acopereau membrele cu culoare albastră; Irlandezii
mâncau pe părinţii lor când deveneau bătrâni; Germanii şi
Galii jertfeau fiinţe omeneşti; Bretonii mergeau aproape goi;
Scandinavii beau în craniile inamicilor; unele popoare îşi
tatuau feţele obrazului; alţii îşi căptuşeau caii cu pielea
inamicilor lor învinşi. Europa era, dar, afundată în
întunecimele barbariei, când numeroase şi vâsle slate
înfloreau în Asia. Ţările cele mai apropiate de Asia a trebuit
cele dintâi să-i resimtă influenţa favorabilă; astfel, civilizaţia
se arată mai întâi în Grecia; această regiune, graţie
minunatelor facultăţi ale popoarelor sale, ajunse repede la
un mare grad de putere prin arte, industrii şi comerţ. După
exemplul Feniciei, ea răspândi coloniile sale şi cu ele
civilizaţia sa, în Italia meridională, pe coastele Spaniei şi pe
acelea ale Galiei... etc *).

*) Larousse, Dict. Univers. E.
28) Diod. Sicili. Cartea II, Cap. XLIV.
29) Herodot II, 34.
30) Ibid, IV, 48.
31) Alex. Papadopol Calimach, Dunărea în literatură şi

în tradiţii, pag. 19.
32) Sofocle, tragedian grec 295 a Ch.
33) Χρησμός Aπολ Δελφ (ap. A. P. Calimach).
34) Al. P. Calimach, op. cit.
35) Dionis. Periegetul, Stih 229, 230.
36) Virgil, Georgicele, II, 497.
37) Maxim Thiriu, secolul II.
38) Auphidiu Modestul, secolul al II-lea; ambii (27 şi 28)

citaţi de Alex. Papad. Calimach, în opera cit., pag. 15 şi 17).
39) De bello galico, VI, 24.
40) Pilote de la Mer Noire. Côte d’Europe, pag. 47,

notes.
41) Müllendorf (ap. Heksch).
41) A. F. Heksch, Die Donau etc. pag. 4.
42) Stef. Byzant, pag. 221. Ed. Amsterd. 1678
43) Nichita Honiatul.
44) Lucan, Pharsal, libr. II.
45) Hist. Nat. XXXI, 9.
46) Histoire d’Attila, I, pag. 243.

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

va urma
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Dr. Aristide Serfioti (n. 20 iulie 1828,
Hydra, Grecia – m. 24 iulie 1905, Galaţi) a
fost una dintre cele mai mari personalităţi
ale lumii medicale gălăţene din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, care în
timpul vieţii a desfăşurat o activitate plină
de abnegaţie pentru combaterea şi
vindecarea unor boli care făceau ravagii în
populaţie. Cu studii la Facultatea de
Medicină din cadrul Universităţii „Regale
Otho I” din Atena şi doctorat în medicină,
specialitatea Chirurgie şi Obstetrică, la
Universitatea de Medicină „Ludwig-
Maximilian” din München (Germania), a
venit în Moldova în 1853. De la 15 ianuarie
1854 a intrat în serviciul armatei ca medic
de batalion, clasa I (asimilat gradului de locotenent) în postul
de medic al Garnizoanei Galaţi. La 7 mai 1857 a fost numit
medic şef al Spitalului Militar, ajungând la gradul de colonel
(1858). L-a condus până în 1870, când a trecut ca medic
civil la Spitalul „Elisabeta Doamna – Caritatea gălăţeană”
(denumit astfel în 1878), unde a rămas până la pensionare
(1899). În 1865 a dobândit cetăţenia română. Împreună cu
alţi confraţi de breaslă a înfiinţat, la 24 noiembrie 1863,
Societatea Medicală din Galaţi, al cărei preşedinte a fost. De
asemenea, a condus Comitetul Crucii Roşii, adunând fonduri
pentru îngrijirea soldaţilor români răniţi în Războiul pentru
Independenţă de la 1877 -1878. A fost considerat „cel mai
mare filantrop şi om de bine pe care l-a avut Galaţiul şi judeţul
Covurlui”. Este ctitorul Bisericii „Sfânta Treime” din Fileşti şi
al Cavoului familiei sale din curtea acestui lăcaş de cult ortodox,
o adevărată bijuterie arhitectonică în stil gotic. Pentru activitatea
sa ştiinţifică şi devotamentul manifestat în combaterea unor
epidemii şi îngrijirea bolnavilor a fost decorat cu Ordinul rus
„Sf. Stanislav”, cls. a II-a (1853), Ordinul „Coroana Prusiei”,
cls. a II-a (11870), Ordinul „Coroana Italiei” în grad de
Cavaler (1874), Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer
(1878), Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor
(1882) şi de Mare Ofiţer (1900) etc.

Cinstindu-i memoria, ca un omagiu de pioasă recunoştinţă
pentru faptele sale, gălăţenii i-au ridicat în 1933 un bust din
bronz, realizat de sculptorul Oscar Spaethe, finan ţat de
primăria municipiului. Bustul, înscris în lista monumentelor
istorice (Cod LMI: GL-III-m-B-03139) se află astăzi în curtea
Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” (Strada Traian nr.
290, monument istoric, Cod LMI 2004: GL-II-M-B-03072).
În 2001, prin ordin al Ministerului Apărării Naţionale, Spitalul
Militar din Galaţi a primit numele Aristide Serfioti. În 2005,
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea sa, la Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” a fost deschisă o expoziţie de
fotografii şi documente din colecţia Serfioti de la Serviciul
Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale. În 2012, muzeografa
Mariana-Delia Pohrib a publicat albumul „Doctorul Aristide
Serfioti (1828 – 1905) – Un destin în slujba comunităţii
gălăţene” (Editura Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, Galaţi),
conţinând un studiu istoric consistent în limbile română şi

engleză şi peste 175 de ilustraţii (fotografii de
familie şi ale unor personalităţi gălăţene,
corespondenţă, acte de proprietate, diplome,
extrase din presă etc.).

Un act de înaltă veneraţie postumă a
personalităţii celebrului medic îl constituie şi
dezvelirea, la 21 august a.c., de Ziua Medicinii
Militare şi la împlinirea a 110 ani de la trecerea
în eternitate a acestuia, a unui nou bust, de
această dată în holul de la intrarea în clădirea
Pavilionului Administrativ al Spitalului Militar
de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti”, şi ea
monument istoric (Cod LMI 2004: Gl-II-m-
B-03071). La ceremonia prilejuită de acest
eveniment au participat medici şi asistenţi
medicali din cadrul spitalului, foşti conducători

ai acestei instituţiei (aflaţi astăzi la pensie), artişti plastici,
colecţionari de artă, reprezentanţi ai instituţiilor culturale gălăţene.
Personalitatea dr. Aristide Serfioti a fost evocată de comandantul
spitalului, dr. col. Cornel Forţu.

Noul bust al dr. Aristide Serfioti este realizat in teracotă
smălţuită de către sculptorul gălăţean Liviu-Adrian Sandu, un
redutabil portretist, adept al novorealismului, membru al Societăţii
Sculptorilor Portretişti din Americi (Portrait Sculptors Society of
the Americas), Secţiunea „Internaţional”. Are dimensiunile 83 x
65 x 33 cm. Medicul este înfăţişat în uniformă militară, având
gradul de colonel. Impresionează prin izbitoarea asemănare fizică,
prin precizia şi rigurozitatea detaliilor, ca şi prin subtilitatea cu
care artistul a reuşit să pătrundă în psihologia personajului. Aristide
Serfioti este un bărbat zvelt, aflat la vârsta maturităţii. Poartă
mustaţă şi favoriţi bogaţi, aşa cum apare în fotografiile rămase de
la el. Privirea iradiază o lumină ce exprimă demnitate şi încredere,
hotărâre şi bunătate, generozitate, căldură faţă de cei aflaţi în
suferinţă. Modelajul este sensibil şi de mare fineţe. Sculptorul
găseşte forme pentru vestimentaţie care să înlăture monotonia şi
să pună în valoare expresivitatea figurii. De altfel, pentru realizarea
uniformei militare din epoca respectivă, sculptorul s-a documentat
temeinic, consultându-l în acest sens şi pe istoricul militar Emil
Boboescu, expert în uniforme militare.

Pe o plăcuţă metalică încastrată în soclu se află gravat textul:
„Colonel Doctor Aristide Serfioti, Fondator şi Comandant al
Spitalului Militar Galaţi, 1857 – 1870”.

Gestul conducerii Spitalului Militar de a cinsti prin acest bust
memoria Omului şi Medicului al cărui nume îl poartă merită toate
laudele, fiindcă el exprimă preţuirea şi respectul manifestate faţă
de înaintaşi, faţă de valorile care s-au dovedit durabile de-a lungul
timpului. Vedem în această iniţiativă un răspuns din prezent la ceea
ce P. S. S. Pimen Georgescu, episcop al Dunării de Jos, preşedinte
al Comitetului Administrativ al Spitalului „Elisabeta Doamna –
Caritatea gălăţeană”, menţiona încă din 5 septembrie 1905, la
doar o lună după moartea lui Aristide Serfioti, când propunea
ridicarea unui bust care „să amintească generaţiilor viitoare nu
numai de actele sale pline de nobleţe, dar şi de figura acestuia, ce
toată viaţa a fost pentru omenire un om de mare utilitate cu ştiinţa,
cu bunătatea şi cu punga sa”.
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(Documentar)

(V)

 „Cazul Arsenescu”
era, indiscutabil, mai
complicat decât celelalte,

având în vedere câteva elemente care îl
diferenţiau de acestea. Liderul grupului, fostul
colonel Gheorghe Arsenescu, dispunea de o
pregătire militară solidă, dublată de una
informativă pe care o dobândise lucrând la
Secţia a 2-a, Informaţii – Contrainformaţii, a
Marelui Stat Major. Se înţelege că gruparea
constituită de el avea o organizare tipic militară,
se comporta şi acţiona după reguli de aceeaşi
factură, măsurile de protecţie fiind conforme
principiilor conspirativităţii. Fără îndoială,
Alimănescu a intuit că adversarul era redutabil
şi că metodele folosite anterior, în cazul
celorlalte grupări nu erau suficiente. Se cerea
ceva în plus, mai consistent, mai eficient.

Întâmplarea a făcut ca acel „ceva” să-i iasă
în cale unde se aştepta mai puţin. Din „Brigada
bande” făcea parte şi un locotenent pe nume
Mircea Săgeată. Era un tip îngâmfat, veşnic
nemulţumit, pus pe ceartă în special cu ofiţerii
mai mari în grad ca el. De câteva ori, cu prilejul
unor misiuni în ţară, i-a ofensat pe şefii
miliţiilor regionale, fapt pentru care Alimănescu
a fost atenţionat, punându-i-se în vedere să-şi
disciplinizeze subordonatul. Ca urmare, cu
prima ocazie când i s-au solicitat ofiţeri pentru
a participa alături de securitate la capturarea
unui partizan prin fostul judeţ Romanaţi, l-a
trimis pe Săgeată. Acesta s-a îmbătat şi a fost
pe punctul de a compromite misiunea. Mai
mult, după ce fugarul a fost prins şi dus la
postul de miliţie, Săgeată, neglijent, şi-a lăsat
pistolul mitralieră pe un scaun, la îndemâna
celui abia reţinut. Partizanul pusese deja mâna
pe armă şi ar fi folosit-o, cu siguranţă, dacă
nu intervenea un alt ofiţer care a intrat chiar
atunci în încăpere. Evenimentul a generat o
sumară cercetare „administrativă” din partea
organelor competente şi cu acel prilej

Alimănescu a aflat că locotenentul Săgeată fusese
plutonier în armată, în subordinea, nici mai mult nici
mai puţin decât a colonelului Arsenescu.

Folosindu-şi talentul de a atrage oamenii de partea
sa, Alimănescu l-a determinat pe Săgeată să-şi
rememoreze cât mai amănunţit acea perioadă din viaţa
sa, când a lucrat la Secţia a 2-a a Marelui Stat Major.
Astfel, a aflat o seamă de lucruri interesante despre
fostul colonel Arsenescu, ceea ce i-a întărit
convingerea că urmărirea acestuia va fi de durată, iar
prinderea dificilă. Arsenescu, în virtutea calităţii pe
care o avusese, dispunea de relaţii întinse în multe
domenii ale vieţii sociale. În consecinţă, era la curent
cu mişcările celor aflaţi pe urmele lui şi de fiecare dată
când i se întindea o cursă, reuşea să o evite fără
probleme. Era atât de bine informat, încât de câteva
ori şi-a părăsit ascunzătorile din munţi şi, păcălind
dispozitivele securităţii, a mers la Bucureşti pentru a
se întâlni cu persoane ce deţinuseră poziţii importante
în regimul anterior. Tot prin intermediul lui Săgeată,
Alimănescu a identificat câţiva foşti camarazi ai lui
Arsenescu, pe care i-a contactat direct sau prin
intermediari, obţinând unele promisiuni sau cedări, mai
mult sau mai puţin explicite. Fireşte că aceste
demersuri au stârnit gelozia celor de la securitate astfel
încât, după ce Alimănescu le-a prezentat documentarea
pe care o făcuse şi schiţa unui plan de acţiune, au
renunţat la sprijinul lui fără nicio justificare.

De altfel, această renunţare a securităţii la
colaborarea cu Alimănescu nu trebuie desluşită doar
prin invidia celor din zisa instituţie. Aceasta reprezenta
doar o parte a situaţiei. Cealaltă parte o reprezenta
dizgraţia în care a căzut la finele anului 1950.

Nu trecuseră nici doi ani încheiaţi de la înfiinţarea
miliţiei şi la conducerea Direcţiei judiciare se şi
perindaseră câţiva şefi, niciunul poliţist de profesie.
De exemplu, în martie 1950 a fost numit şef al direcţiei
un anume Ciorăscu, de formaţie medic. Un frate al
acestuia s-a dovedit a fi tâlhar, prins de Alimănescu la
Iaşi. Tipul acţiona în cadrul unei bande, ceea ce în
zilele noastre se numeşte grup infracţional organizat.
În ianuarie 1951, la conducerea direcţiei a fost numit
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(sfârşit)

un anume Alexandru Ioanid. Despre acesta,
Alimănescu deţinea informaţii, obţinute cu mult timp
înainte, că ar fi în legătură cu organizaţii sioniste şi
cu alte elemente suspecte de săvârşirea unor infracţiuni
grave în scopul obţinerii de fonduri, arme, explozivi
ş.a. Ioanid, pe numele adevărat Leibovici, era,
conform dosarului de cadre, ofiţer de miliţie, dar nimic
nu-l recomanda pentru funcţia încredinţată. Atuul
numirii sale în funcţie consta în faptul că era cumnatul
temutului ministru de interne, Alexandru Drăghici,
soţiile lor fiind surori. Alimănescu aflase despre
„activităţile” lui „extraprofesionale” prin intermediul
informatorilor Rosenzweig, Laila Aloman, Mielu
Haimovici, a unor avocaţi precum Weintraub, fraţii
Leiba, patronii unei ţesătorii, Ghilsberg, comerciant
şi alţii.

Aici se impune o necesară precizare: contrar
părerilor ulterioare existenţei lui Eugen Alimănescu,
acesta nu a avut absolut nicio predispoziţie rasială,
antisemită, nazistă, fascistă s.a.m.d., din simplul motiv
că era un fiu de român modest, că s-a străduit să
înveţe o meserie (a se vedea coala de Contabilitate
urmată la Orşova), că a muncit (a se vedea perioada
de funcţionar la Institutul Cooperaţiei şi la alte
societăţi) şi în situaţii riscante pentru el, nu a pregetat
să ajute familii de evrei (a se vedea sprijinul acordat
unei familii de evrei la Odesa, în timpul războiului).

Aşadar, informaţiile obţinute de Alimănescu în
cercurile evreeşti, din care se desprindeau anumite
concluzii referitoare la noul şef al Direcţiei judiciare,
erau periculoase din toate punctele de vedere. În
primul rând ele reprezentau un risc major pentru cel
care le obţinuse şi le deţinea. Dacă le transmitea mai
departe, indiferent cum şi cui, puţini le-ar fi acordat
vreun credit - niciunul din cei cu putere de decizie şi
l-ar fi expus unor represalii uşor de imaginat. Se ştia
că mediile din care Alimănescu aflase acele lucruri
erau frecventate şi de Ioanid ori de apropiaţii săi, dar
şi de personaje cu poziţii solide în noua orânduire
socială, precum Alexandra Sidorovici şi Saul
Bruckner (adăpostiţi în perioada ilegalităţii în casa
medicului Sergiu Aloman, soţul informatoarei Laila),
aşa că nici reţinerea doar pentru el a respectivelor
informaţii nu-l avantaja. Oricând se putea devoala
faptul că era în posesia unor asemenea date, urmările
fiind tot în defavoarea lui. Cel mai probabil s-ar fi
căutat înlăturarea sa, aşa cum se întâmplă cu martorii
incomozi. Nu mai punem la socoteală şi alte
consecinţe sau urmări ale unei eventuale diseminări a
suspiciunilor ce planau asupra proaspătului şef. În

aceste circumstanţe vitrege, Alimănescu a ales varianta
fatală: a comunicat informaţiile unor securişti
consideraţi de el de încredere. Aparent, poate că acei
oameni i-au inspirat oarece crezare, la rândul lor, poate
că şi acei oameni au fost de bună-credinţă. Însă, nu
se poate aprecia precis ce s-a petrecut la nivelurile de
decizie, unde, predominant era, la acea vreme,
elementul căruia îi aparţineau Ioanid, Sidorovici,
Bruckner şi mulţi alţii ca ei, dar se poate intui.

În 1951 steaua lui Eugen Alimănescu a apus
definitiv. S-a făcut o cercetare, după regulile acelor
timpuri, la capătul căreia i s-au pus în seamă fapte
culpabile precum: nejustificarea cheltuirii fondului
destinat culegerii informaţiilor, recrutarea unor
informatori din rândul infractorilor (ca şi cum
informaţiile despre tâlhari şi spărgători se obţin de la
persoane cumsecade), cercetări abuzive, atitudinea
faţă de ţigani şi evrei. Referatul întocmit la finalul
cercetării deşi foarte amplu, nu conţine nicio probă
în sprijinul acuzaţiilor ce i s-au adus. Printre altele, se
vorbea despre uciderea prin împuşcare a unor ţigani,
infracţiune gravă, pentru care ar fi trebuit să fie judecat
şi condamnat. Nu a fost judecat, adică nu a avut loc
un proces penal şi nici de altă natură, însă în 1952,
Eugen Alimănescu a fost „internat” la canal pe termen
de doi ani (măsură administrativă), în sectorul unde
ispăşeau pedepse foşti comisari, inspectori şi agenţi
de poliţie şi de siguranţă.

Desigur că într-o asemenea nebuloasă, întrebarea
cu privire la adevăratul motiv al repudierii nu poate fi
ocolită nicicum. Răspunsul se găseşte chiar în
referatul comisiei de cercetare, în care se arată că
Alimănescu, înşelând buna-credinţă a unor subalterni
i-a folosit în „acţiunea de compromitere împotriva
Cpt. Ioanid Alexandru, pentru care a pus pânde
şi a cules informaţii pe stradă şi la domiciliu,
după care a lansat zvonuri cu caracter provocator,
discreditându-l.”

Aserţiunea era parţial reală, în sensul că Alimănescu
strînsese o seamă de informaţii şi îl urmărise pe
Alexandru Ioanid, dar nu pentru a-l compromite, ci
pentru a-i documenta activitatea infracţională.

Alimănescu a fost liberat de la canal în 1954, iar
în 1958 a murit. În anul următor, pe la sfârşitul lunii
iulie, Alexandru Ioanid (ex Leibovici), împreună cu
alţi patru, a jefuit maşina Băncii de Stat a R.P.R.,
furând 1.686.000 lei, o sumă uriaşă la acea vreme.
Cunoscătorii, câţi or mai fi fost, i-au dat dreptate lui
Alimănescu, dar fostul poliţist nu mai era în lumea
lor.
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Io
an
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O

FA
N Pe la începutul anului 2001 Dorel reuşi să

convingă mai mulţi colegi, printre care m-am
numărat şi eu, să-l gireze pentru un împrumut la o
bancă populară, situată în cartierul Ţiglina I. Cu
banii împrumutaţi şi-a cumpărat o Dacie galbenă,
la mâna a doua, pe care avea s-o birjărească atât
singur, cât şi cu madama, atunci când era liber, în
călătorii făcute prin ţară, dar şi în comuna-orăşel
din nordul jude ţului, unde Gina avea casa
părintească. Prin primăvară, avea să-mi spună mai
târziu, ar fi vândut apartamentul din Siderurgiştilor
şi ar fi achiziţionat un apartament  în Târgu Bujor,
de unde era proaspăta nevastă, dar şi o garsonieră
în Ţiglina I, prin apropiere de Trecere Bac.

- La ce ţi-a trebuit apartament în Târgu Bujor,
Dorele? Am şi eu o verişoară acolo şi ştiu cum
arată târgul, că oraş nu poţi să-i spui, chiar dacă
este denumit aşa?

- Mă gândesc să mă retrag cu băbuţa mea
acolo, atunci când voi ieşi la pensie.

- Eşti nebun? Abia ai trecut de patruzeci şi patru
de ani. Mai ai aproape douăzeci de ani de muncă
şi tu te gândeşti la pensie? Ce naiba ţi-a făcut
cucoana asta de te-a îmbrobodit aşa de rău? Să
nu-mi spui acum că ai cumpărat casa  din Târgu
Bujor pe numele ei, că ar fi prea de tot.

- Ba da. M-am gândit să nu mi se întâmple
naibii ceva şi să nu rămînă pe drumuri, sărmana
de ea.

- Vai de capul tău, Dorele! Ai ajuns s-o faci
icoană. La copiii tăi nu te-ai gândit?

Dorel Buricea lăsă să-i iasă un oftat din foalele
pieptului lat:

- Ba m-am gândit, dar nu am putut face altfel.
Gina e lumina ochilor mei. Ea mi-a mai rămas.
Fetele s-au înstrăinat demult de mine.

Nu-mi venea să cred ce făcuse femeia aceea
din el. Mă mai întâlneam când şi când cu doamna
croitoreasă, fosta vecină a familiei Buricea,
care-şi purta cu aceeaşi mândrie sânii ei opulenţi.
Împreună căzusem de acord să avem o relaţie fără
obligaţii, menită să ne astâmpere numai hormonii.
Aveam acasă probleme amândoi care nu s-ar fi
putut amesteca. Când ne întâlneam, totuşi, pentru
plăceri pur erotice, se mai întâmpla să mai stăm
puţin şi la taifas. Astfel am aflat că fata cea mare
a lui Dorel nu a fost niciodată studentă. După
sosirea intrusei, care-l prostise pe tatăl lor,
îndepărtându-l de ele, cele două surori au plecat,
la numai câteva zile, la mama lor, în Moldova de
Nord, după un scandal monstru. Vânzând casa,
aproape boierească, din Lozoveni, Buricea nu
reuşise să cumpere decât apartamentul de pe

Siderurgiştilor. Terminând banii, duşi o parte,
presupun, ca să-şi achite datoriile faţă de firma de
dulciuri din Ardeal, nu a cumpărat garsoniera din
Ţiglina ci a închiriat-o. Trebuia să stea undeva
împreună cu iubirea vieţii lui. Din spusele croitoresei,
care o mai vizita, Gina nu prea mai făcea mâncare
în garsonieră, dormind zilnic până târziu şi zăcând
în continuare în pat, căinându-se eventualilor
vizitatori de lipsa de bani sau de tot felul de boli mai
mult sau mai puţin închipuite. Iniţial m-am îndoit de
cele spuse de croitoreasă, ştiind cât de bârfitoare
pot fi unele femei, dar m-am convins apoi că nu
erau exagerări. Cam pe la sfârşitul primăverii Dorel
fu iarăşi internat în spital, pentru o perioadă mai
scurtă. Ieşi cu un diabet agravat care îl obliga să-şi
facă zilnic injecţii în burtă. Le făcea cu un aparat
micuţ care-i declanşa un ac, prin simplă apăsare,
direct prin cămaşă. Arăta tot mai abătut de la o
vreme şi era mai puţin dispus să spună tot felul de
bancuri, ca altă dată. Boala îi dădea de furcă, dar
nu lipsea o zi de la serviciu. Avea o femeie acasă
pe care o adora, dar care zăcea toată ziua în pat,
fără să facă nimic, mâncare sau alte treburi
casnice, darămite să-şi caute un loc de muncă, care
i-ar fi putut scoate din impasul financiar. Dorel,
venind la serviciu, îşi lua din drum un salam pe care-
l mânca tot odată, cu puţină pâine, e drept, aşa cum
îi spusese doctorul. Într-o zi, văzându-l afară cum
fumează, îngândurat, ţigară după ţigară, am ieşit şi
m-am luat de el:

- Nu-i bine ce faci, Dorele?
- Ce anume?
- Faptul că înfuleci zilnic salamul ăsta gras. Bagi

atâta colesterol în tine. De ce nu-ţi pui consoarta
să-ţi facă mâncare gătită? Iar dacă ţi s-a
recomandat carne, ce o opreşte să-ţi prepare un
grătar din carne slabă, de pui sau vită? Văd că,
după ce i-ai cumpărat casă la ţară, doamna nu mai
are deloc grijă de tine. O să te bage în pământ, ai
să vezi.

- Dacă mă bagă n-am cum să mai văd asta. Ce
ştii tu, Neluţule! Habar n-ai cât e de bolnăvioară!
Toată noaptea oftează şi nu pune geană pe geană.
Ar vrea să ne mutăm la ţară, la apartament. I-am
explicat că ar fi greu cu naveta. Nu m-aş încadra
ca să vin la timp, atunci  când aş fi chemat la voiaj,
plus că benzina nu mi-ar da-o nimeni pe ochi
frumoşi.  Costă şi asta destul.

- Te cred şi eu că stă cu ochii în tavan şi te
stresează cu oftaturile, numai de-a dracului ce-i
pielea pe ea. Cum ai vrea să mai doarmă noaptea
dacă le soileşte ziua, când eşti tu la muncă?

- De unde ştii? Nu cumva curva aia ţâţoasă,

(IV)
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care mi-a fost vecină, a bârfit-o? Lasă că m-oi întâlni
cu ea pe stradă şi să vezi ce-am să ţi-o cac.

Aruncă furios cât colo ţigara.
- Mai bine lasă mahorca sau mai răreşte-o! Ştii

bine că doctorul ţi-a interzis să mai fumezi, am
schimbat vorba

- Mai dă-l în mă-sa de doctor! Dacă m-aş lua după
el, n-ar trebui nici să-mi regulez nevasta. Aia nu, aia
nu! Pentru ce mai trăiesc? Clipa contează, Neluţule!
Şi-aşa mor, şi-aşa mor!  Nu mai avea tu grijă de somnul
meu. O să mă odihnesc destul pe lumea cealaltă.

În toamna aceluiaşi an, pe la sfârşitul lui septembrie,
fiind la tură de port, într-o sâmbătă, Dorel a venit la
mine, rugându-mă:

- Nelule dragă, mâine sunt de serviciu la dispecerat
până la şase seara.. Te rog, stai tu în locul meu şi
când îţi vine rândul îţi întorc serviciul. Aş vrea să mă
car până la ţară cu maşina, împreună cu Gina. Le-a
venit rândul la cazan părinţilor ei şi m-a rugat, draga
de ea, să mergem ca să-i ajutăm la făcutul rachiului.
Bătrânii o să taie o raţă, special pentru mine. Nu pot
să-mi mai scot raţa asta din cap. Abia aştept s-o
tăvălesc prin usturoi, cu mămăliguţă. Ce spui? Am
vorbit cu nea Ion Podăreanu, şeful de agenţie, şi-i de
acord cu schimbul, dar numai dacă-i aduc o sticlă de
rachiu. Îţi aduc şi ţie una, dacă vrei.

- Nu am nevoie, Dorele. Mergi sănătos şi nu te
lăcomi la raţa aia, dacă-i grasă. Un bulan ţi-ajunge. Ai
grijă şi cu rachiul. Cam are zahăr, am citit pe undeva.

Ştiam că-mi băteam gura de pomană, dar la ce
oare mai sunt buni prietenii?

- Nu-mi place rachiul crud, de la cazan. O să beau
doar un ciocănel, dintr-ăla vechi,  mă asigură el.

A doua zi dimineaţă, la ora 06.00, luam în primire
serviciul dispeceratului, de la colegul de noapte. Se
nimerise cam prost schimbul. Intenţionam, înainte de
a mă solicita Dorel, să-mi iau liber duminică. Sosiseră
în Galaţi, de la Bucureşti, fiică-mea cu prietenul ei.
Anul acela Ştefania reuşise să se transfere, de la
Universitatea de Arte Plastice din Timişoara la cea
din Bucureşti, după ce dăduse câteva examene de
diferenţă. La facultate îl cunoscuse pe Bogdan care
era student în acelaşi an, dar la sculptură. Aş fi vrut
să-i invit pe amândoi la masa de prânz, curios să-l
cunosc pe viitorul sculptor. Dormiseră seara la fosta
soţie, mama celor doi copii ai mei, care locuia pe atunci
într-un apartament din Ţiglina I. Cererea lui Buricea
îmi stricase un pic socotelile, dar nu puteam să-l refuz.
Mă îndoiam că altcineva ar fi acceptat schimbul, mai
ales în urma unui incident neplăcut, petrecut nu demult
în tura noastră de port, când din biroul dispeceratului,
unde era un du-te vino continuu, dispăruseră două sticle
de whisky şi trei cartoane de ţigări Marlboro pe care
colegul, vecinul şi prietenul meu, Marcel Judeanu, le
cumpărase de la un free-shop, pentru a-şi rezolva o
problemă. Toţi piloţii din tură, inclusiv Marcel, erau
convinşi că numai Dorel le-ar fi putut subtiliza.

La orele 18.00, când mi-a venit schimbul, m-am
suit în maşină şi m-am grăbit către casă. Vorbisem la
telefon cu Ştefania să vină pe la orele 19.00. Locuiam
pe atunci tot în garsoniera situată la etajul patru a unui
bloc din Mazepa I, din apropierea bisericii Precista.
Mama, care stătuse la etajul III, Dumnezeu s-o aibe
în pază, se petrecuse la cele veşnice, din 1994. Ajuns
acasă, am pregătit în grabă câteva gustări pe care
le-am aşezat pe o tavă şi am scos ceva de băut.
Ştefania a venit, împreună cu prietenul ei, cam pe la
orele 20.00. Studentul, un tânăr cu ochi albaştri, foarte
înalt şi subţire, s-a dovedit a fi o prezenţă agreabilă.
După masă ne-am aşezat la taclale în compania unui
şpriţ de vin. Pe la orele 23.30, când musafirii mei dragi
se pregăteau să plece, a sunat telefonul fix. O voce
feminină, pe care nu am recunoscut-o, a început să se
văicărească în receptor:

- Nelule, dragă, s-a întâmplat o nenorocire.
Bărbatului meu i s-a făcut rău şi l-a luat salvarea.

Am răspuns intrigat:
- Aţi greşit numărul, doamnă. Nu ştiu cine sunteţi.
- Ce naiba, măi Nelu, nu-mi mai recunoşti vocea?

Sunt Gina, soţia lui Dorel. I-am spus să nu mai fie aşa
lacom, dar n-am avut cu cine să mă înţeleg. A turnat
în el aproape un litru de rachiu. Nu mai spun de cât a
mâncat, de parcă era după foamete.

- Stai puţin că m-ai luat prea repede. Pe Dorel l-a
luat salvarea?

- Da. După ce a dat gata friptura de raţă, că tot
drumul încoace numai de ea mi-a vorbit,  şi-a aprins o
ţigară. N-a apucat bine să tragă un fum că i s-a făcut
brusc rău şi a căzut de pe scaun, cu spume la gură.
Am sunat repede la salvarea din Târgu Bujor. A venit
destul de repede o maşină. Un doctor şi o asistentă au
încercat împreună să-l resusciteze, dar fără folos. Mi
s-a spus că intrase în comă şi că trebuie să-l ducă de
urgenţă la Spitalul Judeţean din Galaţi pentru că aici
nu au ce să-i facă. L-am suit, cu targa, în maşină,
numai noi ştim cum, că doară ştii că sare de suta de
kile, şi maşina a plecat în grabă la Galaţi. După o oră
am dat un telefon la Urgenţe, dar nu am avut cu cine
să mă înţeleg. M-a repezit cât colo, una cu voce groasă,
zicându-mi că nu venise nici o salvare de la Tg.Bujor

- De ce nu te-ai urcat şi tu în salvare? i-am răspuns,
enervat.

- Pentru că mi-a luat-o inima la trap şi mă gândeam,
dacă moare el şi mor şi eu, nu mai are cine să-l îngroape
Nelule, dragă! Nu mai suportam să-l văd cum se
zvârcoleşte pe jos. Te rog eu, urcă-te în maşină şi fugi
până pe Brăilei, la spital. Caută-l la urgenţe. Trebuie
să fi ajuns deja. Dă-mi apoi telefon cu o veste bună.
Aştept să-mi spui că Doruleţ al meu şi-a revenit sau
că măcar sunt şanse să-şi revină. Te ro…rog din
to…tot sufletul! Nu mă lăsa acum singură, izbucni în
plâns vocea din receptor.

(va urma)
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Întâlnim în volumul de versuri al lui Geo Galetaru,
Cei ce se întorc spre seară (Editura Rafet, Râmnicu
Sărat, 2014), intense metaforizări pline de substanţă ce
abordează o aparte problematică poetico-filosofică.
Autorul introspectează arealuri extinse, deschizând în
cheie dramatică unele porţi ale interiorităţii. Starea
thanatică influenţează la nivel profund desfăşurarea
propusă de Geo Galetaru: „Moartea intră pe geam, o
vezi: e o pasăre uşoară,/ o vocală neagră, ineluctabilă,
în splendoarea/ dimineţii./ Lucrurile murmură în jur ca
un cor de greieri,/ prin tavan încep
să cadă aripi de îngeri./ Nu spui
nimic, deşi ai avea atâtea să spui,/ e
dimineaţă şi cerul râde în lumea lui,
departe./ Eşti singur şi floarea
tinereţii tale/ plânge într-un colţ, cu
faţa la perete./ E dimineaţă: eşti sigur
şi puternic,/ amănuntele privite de
aproape nu te mai înving./ Eşti
deasupra lor, în ambiguitatea atroce
a/ luminii./ Moartea intră pe geam,
o vezi: e o pasăre uşoară,/ zborul ei
e însăşi respiraţia ta, care se aude...”.
Sintagme notabile populează
versurile din Cei ce se întorc spre
seară, totul încadrat unui registru
speculativ-oniric de cea mai bună
calitate. Simbolurile adaugă un
consistent fior al rafinamentului ce
reuneşte estetizant elegan ţa şi
cruzimea. Primează valorile
nocturne, câteodată contondente,
câteodată ocrotind suspine
ancestrale. Aceste intuiţii poetice au
anumite momente de intersectare cu
sferele esoterice. Versurile se
bazează pe tumultul situării în proximitatea dezvăluirii
marilor adevăruri: „Sunt un negustor cinstit:/ vând iluzii
şi onomatopei de catifea,/ arhipelaguri de stele şi silabele
singurătăţii,/ cumpăr: amurguri cu păduri şi ploi,/ dunga
orizontului trecând prin inimile/ nevindecate,/ un surâs
cuibărit pe un atol de tristeţe...// Saltul de la o întâmplare
la alta e simplu,/ un mic elan şi existenţa îşi găseşte
resortul ideal:/ impulsul care lucrează în noi proclamă
gloria ce/ va veni/ să ne atârne speranţa într-un cui
ruginit,/ un fel de dialectică flămândă a vieţii şi-a morţii/
uitate într-un scrânciob de la marginea cerului.// Sunt
un negustor cinstit:/ fac schimb cu zborul grăbit al
lepidopterelor/ şi-aştept să mă cheme zăpada la cina cea
de/ taină...”.  Moartea şi timpul, iată binomul tutelar al
multor poeme din carte. Frecventele înlăcrimări vorbesc
despre o condiţie a flagelării existenţiale. Singurătatea
melancolizată devine tot mai pregnantă. Apropierea
târziului revelează nevindecările. Cu deosebită acuitate

se impune imaginea morţilor succesive. Până la momentul
apoteotic al dezvăluirii „clipei privilegiate”, încercările
(uneori copleşitoare) populează fiinţa poetului. Calea e
presărată cu numeroase flash-uri ale extincţiei: „ziua se
stingea sub paşi, himera/ era atât de aproape./ o pură
fulguire în neant e totul./ vorbe, vorbe în pliul vântului,/
frunzele toamnei în extatică rătăcire./ sunt aici, încă
murmuri, încă/ în neauzirea dintre două goluri de sus,/
oare aş mai fi aici, dacă/ blândeţea mea nu s-ar împotrivi?/
ziua se stingea sub paşi, himera/ era atât de aproape. ca

o pasăre neagră/ venind de peste
ape...”.  Dincolo de obscuritate e
aşteptat „ochiul” izbăvitor, deocamdată
situat în umbra „marelui nimic”. Doar
„limbul Poeziei” mai poate transfigura
laturile întunecate proprii
contingenţei, reliefând imagini
puternice. Iată  reprezentarea
substanţei intime a poeţilor: „măi,
măi, poeţii ăştia/ cum bâtuie ei nopţile/
cum urcă scările până la cer/ pun
coarne iluziei/ şi-o coafează apoi/ în
laboratoarele subpământene/ iubitele
lor:/ mărgele înşirate pe-o aţă/ la
vedere/ în buricul târgului/ sau în
garsoniere igrasioase/ din când în
când/ un cuvânt se aude/ ca o
explozie solară/ în inimile tăcute/
şi-atunci ei/ poeţii ăştia/ se ascund în
oglinzi vene ţiene/ şi-aşteaptă
înfriguraţi/ anotimpul florii-de-colţ”.
Prea multe idealuri sunt interzise în
atmosfera turbionară a unei adevărate
vârste de fier . Este o rătăcire
cotidiană prin acaparantul hăţiş al
solitudinii. Chiar şi elevările metafizice

suportă nebănuite debilitări, prizoniere fiind oglinzilor
carnivore. Ninsorile, altele decât les neiges d’antan, se
află în relaţie profundă cu „numărul cauzelor pierdute”.
Situaţiile lirice ale lui  Geo Galetaru au adânci
corespondenţe cu o hiperimaginativă tematică aspectată
expresionist. Totul vorbeşte despre parcursul crizei, ce
pare a lua accepţiuni generalizate, poezia reprezentând
poate unica formă de redempţiune. Inimile sunt aproape
umbre, bântuite de glaciale incompletitudini, iar
idealurile au făcut pasul într-un foarte problematic
perimetru. Deoarece stranietatea marchează sufletele,
reprezentările mundane comportă un nimb plutonic,
supliciant: „am pipăit realitatea/ am smuls-o din rădăcini/
apoi am dus-o în retortele reci ale zilei/ soare nu mai
era/ păsări nu mai erau/ nimic nu mai era/ în lumea
care dispăruse de mult/ doar realitatea pe malul acela
fierbinte/ muşca din noi cu aceeaşi lăcomie uimită”.
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Ion Lucian Mehedinţi ne
propune o documentată, incitantă
şi provocatoare carte referitoare
la istoria unei generaţii, cuprinsă
între anii 1944-2014, dar extrem
de utilă pentru decelarea
adevărului istoric. Autorul este
un reputat intelectual gălăţean -
recunoscut statistician - capabil
de riguroase consideraţii istorice,
filosofice şi sociologice privind
viaţa politică, economică, socială
şi culturală a urbei sale pe timpul
unei generaţii, face o
responsabilă radiografie a
schimbărilor de regim din
perioada respectivă. „Schimbările
periodice de regim, pe care le-a
cunoscut şi generaţia noastră, scrie Lucian
Mehedinţi, din capitalism în socialism şi din
socialism din nou în capitalism, nu numai că nu au
adus îmbunătăţiri importante, dimpotrivă, în cele
mai multe direcţii au provocat o înrăutăţire, pentru
o anumită perioadă de timp, a condiţiilor de
existenţă pentru marea majoritate a oamenilor”
(p.24). L-aş întreba pe autor dacă schimbările la
care se referă consideră că au caracterul unei
restauraţii?

Cartea lui Ion Lucian Mehedinţi trebuie supusă
judecăţii celor care au trăit evenimentele petrecute
în perioada 1944-2014. De asemenea, cartea se
poate constitui într-un util instrument de informare
şi documentare pentru cititorii mai tineri, care nu
au trăit plenar şi matur evenimentele puse sub lupă
de autor şi care au dreptul la o evaluare critică
pertinentă.

Evident, autorul se plasează fără echivoc,
subiectiv, de o parte a baricadei… istoriei. Uneori,
chiar propriile consideraţii sunt controversate.
Referindu-se la regimul politic instaurat în România
după Al Doilea Război Mondial, apreciază că
„Noul model de organizare socială nu a fost
acceptat de segmentele înguste ale populaţiei care
şi-au văzut ameninţate puterea şi avuţiile
acumulate prin jefuire şi exploatare”. Făcând un
arc peste aproape 50 de ani, în 1989, ne întrebăm
dacă nu cumva tocmai segmentele largi ale
populaţiei au accesat la trecerea de la socialism
la capitalism? Autorul apreciază corect că situaţia
României de după război a fost rezultatul
complicităţii dintre puterile învingătoare, SUA,

URSS şi Anglia. În societate s-au
conturat - consideră autorul - trei
curente de opinie: „optimiştii”, care
credeau în sprijinul occidental,
„pesimiştii”, care prognozau că
România se va transforma în
republică sovietică şi „realiştii”, care
sperau că instituţiile statului se vor
dezvolta democratic (pp. 131-132).
Lucian Mehedinţi acreditează ideea
că alegerile din 1946 „au consfinţit
succesul forţelor democratice şi
eliminarea forţelor reacţionare” (p.
142), găseşte similitudini - în conţinut
şi metodă - între Planul Valev şi
planul Occidentului impus României
după 1989 (pp. 137-139).

În capitolul Sistemul politic şi
administrativ (1965-1989), autorul abordează câteva
probleme cu mare impact politic şi economico-social
în viaţa comunităţii: dezvoltarea fără precedent a
economiei româneşti/gălăţene - întreprinderi
economice, creşterea numărului de locuinţe, şcoli,
spitale, instituţii de cultură etc. - retragerea ocupaţiei
militare sovietice, reacţia categorică de condamnare
a intervenţiei militare a unor state socialiste în
Cehoslovacia, în anul 1968, efortul făcut de România
pentru plata datoriilor externe, scăderea influenţei
regimurilor socialiste după 1985, efectul politicii de
Glasnost şi Perestroică promovate de Uniunea
Sovietică, acţiunile Occidentului de destabilizare a
sistemului socialist etc.

Autorul acreditează ideea că în ultimele două
decenii ale secolului XX Occidentul a înghiţit Estul de
teama renaşterii reformate a sistemului socialist. Apar
întrebări fireşti privind reformarea sistemului socialist:
Estul nu a avut valori, nu a avut lideri vizionari, nu mai
era puternic, pe cine reprezenta, era măcinat de forţe
centrifuge etc.?

Lucian Mehedinţi acordă spaţii largi evenimentelor
din 1989 şi din perioada postdecembristă: „revolta”
populaţiei după cele întâmplate la Timişoara în zilele
de 16-17 decembrie 1989 (acele adun ări de
condamnare), momentul Stănculescu cu piciorul în
ghips, „momentele apocaliptice” din după amiaza zilei
de 22 decembrie, procesul şi executarea lui Nicolae
Ceauşescu şi a Elenei Ceauşescu în ziua de Crăciun a
anului 1989, instalarea organelor noii puteri, integrarea
României în structurile militare nord-atlantice şi în

*

(continuare în pagina 41)
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În orice etapă a vieţii am fi,
vom simţi nevoia unui „toiag”
sprijinitor care să ne echilibreze
şi să ne dăruiască acea siguranţă
de sine binecuvântat ă.
Conform sfaturilor
duhovniceşti formulate de

Sfântul Ioan Chrisostom, întru întărirea sufletului şi „a
gândurilor neputincioase” cel mai mare „toiag” este
Credinţa, căreia i s-alătură în dulce armonie Nădejdea şi
Iubirea creştină cea iertătoare şi smerită. Doar  prin
Credinţă sinceră şi nedisimulată putem îndepărta
întunecimea gândului viclean, „naufragiul cel sigur” care
tulbură adeseori firea.

O formă concretă de a înţelege cum se revarsă
binefăcător cele trei virtuţi teologale, pe care atât de
pilduitor le revelează „Învăţătorul cel cu <Gura de Aur>
al Bisericii noastre”, este şi Pelerinajul, formă de
cunoaştere a unor pagini de istorie creştină, aflându-ne
în imediata apropiere a acelor ziduri m ănăstireşti care
au cunoscut în existen ţa lor de secole atâtea vitregii,
înţelegând totodată că prea cuvioşii părinţi (preoţi, stareţi,
călugări, sihaştri) nu şi-au pierdut Nădejdea şi prin
Dragoste jertfelnic ă au durat sfintele lăcaşuri
creştin-ortodoxe, purtând stindardul Credin ţei, sfântă
cunună teologală.

Şi cum Patriarhia Română a decis ca 2015 să fie
„Anul omagial al parohiei şi mănăstirii azi” şi „Anul
comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor
păstori de suflete din eparhii”, se cuvine a ne însu şi,
fiecare dintre noi, practic, virtu ţile teologale, în lumina
învăţăturii unuia dintre marile „figuri ale patrologiei
creştine”, Ioan Chrysostom (347-407).

Întru cinstirea şi preţuirea acestor evenimente
hrănitoare pentru suflet, prea sfin ţia sa, preot Constantin
Andrei, paroh al Bisericii „Sf. Petru şi Pavel” Bărboi din
Iaşi, a gândit un itinerariu plin de pilduitoare înv ăţăminte
pentru cei 55 de enoriaşi pe care l-am înconjurat pe
durata a trei zile, 6-8 iulie 2015, pe traseul: Ia şi – Pângăraţi
– Bistriţa – Râmeţ – Prislop – Sâmbăta-de-Sus – Iaşi.
Un itinerariu de istorie creştină, dacă avem în vedere
una dintre primele construc ţii monahale din ţară,
bisericuţa Mănăstirii Râmeţ, care păstrează o mostră de
pictură datând încă de la 1300, ctitorie, foarte posibil,
de sfârşit de secol al XIII-lea.

Cu emoţie merită a rosti numele acelor domnitori
care, în timpul ocârmuirii celor două ţări româneşti sau
din iniţiativă proprie, au decis înălţarea de sfinte lăcaşuri
pentru încununarea credin ţei strămoşeşti. Vrednici întru
pomenire sunt cei patru ctitori ai Mănăstirii Bistriţa
(Neamţ): Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru
Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu! Vrednică de pomenire,
monumentala ctitorie Brâncovenească de la Sâmbăta de

Sus (1696-1698)! Cu aceeaşi recunoştinţă amintim şi
pe alţi ctitori binecuvânta ţi: arhimandrit Nicodim de la
Tismana şi Domniţa Zamfira, gândind la Mănăstirea
Prislop (Hunedoara), construc ţie din piatră, datând din
a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi pe călugărul
Simeon Pangratie, referindu-ne la Mănăstirea Pângăraţi
(Neamţ), ctitorie de început de secol al XV-lea.

Dar cum majoritatea sfintelor lăcaşuri vizitate au
suferit nenumeroase restaurări, reconstituiri şi construcţii
adiacente, sunt numiţi întru vrednică pomenire şi alţi
ctitori, spre exemplu: mitropolit Nicolae Balan şi
protosinghel Arsenie Boca, cu referire, strict, la
Mănăstirile Sâmbăta de Sus şi Prislop, pentru care toată
Ţara Făgăraşului le şopteşte numele cu mare-mare
evlavie.

În locurile vizitate cu acest prilej, cinsti ţi şi pomeniţi
cu evlavie sunt şi: Sfântul Ioan de la Prislop, canonizat
în 1992 (Mănăstirea Prislop), Sfântul Ierarh Ghelasie
de la Râmeţ (primul egumen al mănăstirii), canonizat în
1992, Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie, canonizaţi în
2005 (Mănăstirea Pângăraţi).

Întru neuitare, căpătând aureolă legendară, sunt şi
numeroasele minuni săvârşite de Sfânta Ana, prin
mijlocirea Sfintei sale Icoane de la Mănăstirea Bistriţa,
pentru salvarea vieţii lui Petru Rareş (septembrie 1538)
sau vindecarea miraculoasă a ieromonahului Varnava
(1853). Această Sfântă Icoană este cel mai de preţ odor
al mănăstirii, un dar de la împărăteasa Bizanţului Irina
(soţia împăratului Manuel al II-lea Paleologul) şi de la
Patriarhul Matei al Constantinopolului.

Dintre toate domniile hărăzite de Domnul pre pământ,
aceea a lui Ştefan cel Mare rămâne cea mai zbuciumată
şi mult pilduitoare. Numai credin ţa l-a ajutat să înfrângă
pe duşmani. Drept slavă puterii divine, dispunea de
fiecare dată înălţarea unui lăcaş sfânt, convins fiind că
numai Dumnezeu cel Drept va certa nedreptatea,
instituind dreptatea. Şi pentru a înfrânge, la timp, pe
vrăjmaul „câtă frunză, câtă iarbă”, i-a venit ideea
strategului voievod ca la 1498 să înalţe Turnul-clopotniţă
din partea vestică a Mănăstirii Bistriţa, instalând un clopot
strategic, durat dintr-un tainic aliaj, pentru a-i d ărui
atribute unice. Astfel, sunat numai într-un sens, chema
pe moldoveni la luptă; sunat în ambele sensuri, degaja
un sunet melancolic, grăbind spre Casa Domnului, pentru
a aduce imn de slavă biruinţei.

Au fost duhovnici care s-au străduit să îndepărteze
urmele tunurilor care au zguduit zidurile str ăbune, din
piatră sau din cărămidă (prin voinţa unei înalte curţi
împărăteşti şi sârguinţa unui personaj numit bucow, la
1761, 1762 sau 1785), în jur la 500 de biserici ortodoxe
(cele din lemn fiind dăruite focului, ba chiar şi cu creştini
cu tot), precum numeroasele ctitorii brâncovene şti din
Ţara Făgăraşului sau Ţara Haţegului, Ocna Sibiului,
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Uniunea Europeană etc. Autorul încearcă să
demonstreze influenţa nefastă a integrării României
în structurile Occidentului, din punct de vedere politic
şi economic: renunţarea cu bună ştiinţă la o parte din
suveranitatea şi independenţa naţională, aducând în
discuţie exemple de lezare a identităţii noastre naţionale
(economie, cultură, educaţie etc.), faptul că România
nu s-a integrat cu potenţialul său economic din 1989,
trebuind să renunţăm la dezvoltarea noastră pentru a
ne integra, să urmăm o perioadă de dezindustrializare
pentru a satisface interesele marilor puteri occidentale.
Noi trebuia să devenim doar piaţă de desfacere pentru
economiile occidentale şi nu o importantă sursă de
producţie. Din acest punct de vedere, Galaţiul oferă
autorului exemple concludente: lichidarea Apollo,
Întreprinderea Textilă, I.S.C.L., I.M.H.G., AVICOLA,
diminuarea drastică a C.S.G. etc. Autorul îşi exprimă
mâhnirea şi revolta faţă de ceea ce „s-a distrus şi s-a
furat aproape tot ce a construit un popor în zeci de ani”.

Cartea lui Ion Lucian Mehedinţi merită din plin să
fie citită, o garanţie în acest sens fiind apariţia ei la
Editura Fundaţiei Universitare a Universităţii Dunărea
de Jos şi recomandarea prof. univ. dr. economist
Neculai Talabă, de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, făcută în Cuvântul înainte. „Cartea
de faţă se doreşte a fi destinată tuturor celor care au
dorinţa de a cunoaşte imaginea cât mai corectă şi
coerentă a prefacerilor din domeniile vieţii politice,
economice şi sociale dintr-un loc în care s-a născut şi
a trăit o generaţie de oameni…”. „Este un volum de
confesiuni, împletit cu amintiri şi culegeri de date,
asemănător unui proces de recuperare a propriului
trecut, care inversează intensitatea amintirilor în funcţie
de distanţă. Este o carte adevărată care dezvăluie
viaţa şi faptele aşa cum au fost, cu bune şi rele
dintr-o perioadă istorică frământată”. (p. 4)

Cartea lui Lucian Mehedinţi este o carte-document
istoric, este o carte resursă pentru istoricul preocupat
să analizeze cât mai obiectiv evenimentele care au
avut loc în reperele existenţiale ale unei generaţii
(1944-2014), este o carte autobiografică/de memorii.
Poate fi şi o carte avertisment pentru oamenii politici
ai vremii, cât şi pentru oamenii de rând. Peste toate,
marele merit al autorului este acela de a pune în
circulaţie informaţii, documente, opinii, atitudini, amintiri
din complicata viaţă a unei generaţii şi evenimentele
tumultoase care au însoţit-o.

*Ion Lucian Mehedinţi, O generaţie a Galaţiului
între două sisteme politice, economice şi sociale
(1944-2014), Editura Fundaţiei Universitare Dunărea
de Jos, Galaţi, 2015.

O GENERAŢIE A GALAŢIULUI
(continuare din pagina 39)Prislop, Nicula etc. Mai cu sârg, zidurile bisericu ţei

Mănăstirii Râmeţ au avut parte de tunurile vrăjmaşe în
două perioade, la: 20 august 1762 şi la 23 decembrie
1785, socotind, fireşte, şi multe alte valuri tulburător-
necreştine.

Abia în primele decenii ale secolului al XX-lea, din
voinţă Regală şi cu binecuvântarea Înal ţilor ierarhi
ortodocşi a început un lung şi costisitor proces de
restaurare, pentru care  recunoa ştem meritele de ctitori
la Sâmbăta de Sus şi Prislop, spre exemplu, a
mitropolitului Nicolae Bălan (1882-1955) şi preotului
protosinghel Arsenie Boca (1910-1989), în jurul c ărora,
cu evlavie şi iubire creştină şi-au adus obolul: arhitec ţi,
ingineri, muncitori, călugări, sute şi mii de creştini din
toată Ţara Ardealului şi Ţara Românească.

Aşa ne explicăm de ce mii şi mii de pelerini vin zilnic
la Mănăstirea Prislop, urcă în linişte panta uşor abruptă
spre Sfânt Mormântul Părintelui Arsenie Boca, numit
de toată suflarea Ţării Făgăraşului, „Sfântul Ardealului”,
pentru a se reculege. O linişte divină înconjoară aşezarea.
E minunat să priveşti în jur şi să constaţi că şirul, ce se
formează odată cu zorile, pare nesfârşit. Înaintarea, în
coloană de câte cinci-şase persoane, se face lent, în
tăcere şi ordine aproape perfectă, mulţi creştini citind
rugăciuni sau meditând (în taină), prea puţini dintre ei
schimbând impresii. E o atmosferă care nu te poate lăsa
indiferent. Nu este simulare, nu este nimic dirijat, ci
doar o Chemare de Suflet către Părintele Arsenie Boca,
cel care este un Sfânt de Taină pentru toţi creştinii care
se învrednicesc să ajungă în spaţiul sacru de la Prislop,
să dialogheze cu Părintele de suflet al nostru, al
Românilor, pe care-l credem vrednic mijlocitor c ătre
Măicuţa Inimilor şi către Bunul Iisus, Cel atât de
neîncetat iertător faţă de multele şi numeroasele noastre
strâmbătăţi cotidiene. În jur, brazi, flori, corul
păsărelelor! Linişte, reculegere, speranţă!

Tuturor acestor vrednici ctitori, constructori,
restauratori sau ajutători pentru ridicarea, păstrarea,
conservarea marilor valori spirituale ale acestor sfinte
lăcaşuri creştin-ortodoxe, noi, cei 55 de pelerini,
împreună cu prea cuviosul nostru p ărinte, preot
Constantin Andrei, paroh al Bisericii „Sf. Petru şi Pavel”
Bărboi din Iaşi, ne închinăm cu evlavie, mulţumind Prea
Bunului Dumnezeu şi Măicuţei Domnului, pentru toate
aceste binefaceri spirituale!

Aceasta este singura explica ţie ce o dăm, cum zilnic
poposesc la porţile mănăstirilor din spaţiul Românesc
grupuri-grupuri de pelerini, pentru a cunoa şte trecutul,
pentru a mulţumi prezentului, pentru a se închina, pentru
a formula o cerere, pentru a se reculege în acea lini şte
şi frumuseţe duhovnicească unde, numai în acest spaţiu
simţim binecuvântarea Bunului Iisus Christos, a Maicii
Sale Preacurata, a soborului de Sfin ţi pe care Sfânta
noastră Biserică îi prăznuieşte cu aleasă cinstire şi evlavie.
Doar Sfânta noastră Biserică fi-va neîncetat „ancoră a
sufletului”, după cum ne spune şi Sfântul Apostol Pavel
(Evrei 6, 19).
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PROFIRIU MATEESCU-CULLURI ,
Mihaela – pictor. S-a născut la 23 noiembrie
1945 la Tecuci. Tatăl său, Mihai Profiriu, era
prim-procuror al oraşului. Pe linie maternă,
provine dintr-o familie cu vechi rădăcini
italieneşti, Culluri, o familie de pictori,
constructori şi arhitecţi din Veneţia. Străbunicul
său, arhitectul Aristide Michelangelo Culluri, a
proiectat la Tecuci imobilul de locuit al boierului
Anton Cincu, tatăl fostului primar Teodor Cincu
(actualul edificiu al Muzeului de Istorie „Teodor
Cincu”, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 36) şi clădirea
fostei Societăţi de Credit şi Economie
„Prevederea”, în prezent unul din cele două
corpuri ale Bibliotecii Municipale „Ştefan
Petică” (Str. Republicii nr. 11). La vârsta de
şapte ani şi-a urmat familia la Iaşi, apoi la
Bucureşti. A absolvit Facultatea de Istorie din
cadrul Universităţii Bucureşti. Părinţii i-au
cultivat de timpuriu pasiunea pentru artă. În

copilărie a fost atrasă de balet şi de teatru, aflându-se
în preajma celebrilor actori Miluţă Gheorghiu şi Olga
Tudorache. Pasiunea pentru arta plastică a fost însă
mai mare (mama picta şi ea). S-a remarcat şi s-a făcut
cunoscută îndeosebi ca pictor iconograf. A debutat cu
o expoziţie personală de icoane în 1990, deschisă la
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din
Bucureşti. Acesteia i-au urmat alte manifestări
individuale şi de grup, peste 70, organizate în ţară şi în
străinătate (Elveţia, Grecia, Italia, S.U.A., Venezuela,
India). În 2011 şi-a deschis pentru prima oară o
expoziţie personală, intitulată „Ferestre spre credinţă”,
şi în urbea natală, Tecuci, găzduită de Galeria de Artă
„Gheorghe Petraşcu”. A prezentat 40 de icoane pe
sticlă. Împreună cu pictoriţa Titiana Niţu Popa (n.
1969, Armăşeşti-Cernişoara, Vâlcea), care trăieşte în
S.U.A., a pictat în stil neobizantin, tehnica ulei, Biserica
românească ortodoxă „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” din Caracas (Venezuela), o construcţie din lemn
în stilul maramureşean al secolelor XIII-XIV. În iunie
2014, sub înaltul patronaj al Ambasadei Italiei şi al
Guvernului României, Departamentul Interetnic, şi-a
deschis o expoziţie la Palatul Parlamentului din
Bucureşti, intitulată „Filonul sacru”. Manifestarea aMaica Domnului cu Pruncul Iisus
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fost dedicată Zilei Italiei şi preluării de către aceasta
a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi a cuprins
două secţiuni, una dedicată bunicilor şi strămoşilor pe
linie maternă, familia Culluri, cu fotografii de epocă şi
cu lucrări realizate de aceştia începând din 1880, iar o
alta cu icoane pe sticlă ale sale. Tot atunci pictoriţa
şi-a lansat albumul de artă „Icoana pe sticlă”. În 1993
a fost premiată de Centrul Republican de Cultură şi
Arte din Chişinău, iar în anul 2000, Preafericitul
Patriarh Teoctist a distins-o cu „Crucea Patriarhală
pentru Mireni”. Are lucrări în colecţii din România,
Anglia, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Canada,
Finlanda, Franţa, Grecia, Italia, Japonia, Olanda,
Republica Moldova, Suedia, S.U.A., Ungaria
şi Venezuela.

         Urmând tradiţia familiei, Mihaela Profiriu
Mateescu-Culluri şi-a făcut un adevărat cult pentru
pictarea icoanei. Lucrările ei, realizate pe sticlă sau
pe lemn, dovedesc cunoaşterea şi stăpânirea deplină
a meşteşugului şi erminiilor, constituind adevărate
ferestre deschise între două lumi, cea umană şi cea
divină. „Să pictezi icoane, mărturisea pictoriţa,
înseamnă să dăruieşti lumii o parte din frumuseţea
sufletului tău. A picta icoane, înseamnă Rugăciune,
pentru că Ea, Icoana, devine într-un fel, materializarea

artistică a credinţei în Dumnezeire”. Icoanele artistei
sunt elaborate meticulos, cu respectarea canoanelor
impuse de acest gen de pictură, distingându-se prin
luminozitate, subtilitatea acordurilor cromatice,
sinceritatea sentimentului şi religiozitatea cu care sunt
realizate.

Iisus Hristos  Sfintii Arhangheli Mihail si  Gavriil
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Când ne referim la oraşul Tg. Bujor, în materie
de artă plastică, singurele repere artistice de până
acum sunt Gina Hagiu (n. 11 noiembrie 1924), o
aristocrată a picturii româneşti, care trăieşte la
Bucureşti, şi Ioniţă Benea. Numele acestuia din
urmă este cunoscut nu numai în rândul
concitadinilor săi, dar şi la Galaţi, Tecuci, Bârlad,
Vaslui, Iaşi, Bacău, Piatra Neamţ, Piteşti, localităţi
unde şi-a deschis expoziţii personale de-a lungul
anilor sau a participat la manifestări colective, cum
ar fi, de pildă, Salonul Moldovei Bacău-Chişinău,
Concursul Naţional de Pictură, Grafică, Sculptură
şi Artă Decorativă „N. N. Tonitza” Bârlad, Bienala
„Lascăr Vorel” Piatra Neamţ, Bienala Artelor „Ion
Andreescu” Buzău etc. Mai mult, graţie Fundaţiei
Rumaniensproject – Nord, creaţia sa a ajuns şi în
Danemarca, unde lucrări ale sale au fost expuse în
2005 la Centrul Cultural Trekanten din oraşul
Aalborg.

Practicând pictura şi grafica de peste 40 de ani,
Ioniţă Benea a cultivat cu consecvenţă peisajul,
natura statică, nudul, compoziţia cu mai multe
personaje. A fost influenţat la început de unii mari
maeştri ai picturii interbelice, însă cu timpul a reuşit
să-şi închege un stil personal, în care tradiţionalul
face casă bună cu formule moderne şi

postmoderne. A optat pentru o structură aglomerată
a formelor şi petelor de culoare, pe utilizarea aproape
obsesivă a albastrului, a negrului şi a roşului.
Lucrările sale sunt grupate în mai multe cicluri:
„Artişti comedianţi”, „Sacru şi profan”, „Arlechin”,
„Memoria privirii”, „Grădini pierdute”, „Veneţia -
Visare”, „Ipostaze”, „Corole”, „Sărbători”, „Muralia
I şi II”, „Memoria zidului”. Subiectele tratate în
pictură sunt reluate şi în grafică. Foloseşte acuarela,
guaşa, tempera, tuşul, tehnica mixtă. „Memoria
privirii”, de pildă, imortalizează imagini ale oraşului
Tg. Bujor, aşa cum l-a cunoscut în anii copilăriei şi
adolescenţei. Ciclurile „Artişti comedianţi” şi
„Arlechin” evocă lumea fascinantă a teatrului.
Actorii nu sunt urmăriţi în acţiune pe scenă, ci mai
ales în momentele de final ale spectacolului, când
aceştia vin la rampă şi încearcă să iasă din pielea
personajelor interpretate şi dintr-o lume a ficţiunii,
devenind ei înşişi, adică acei oameni reali, cu griji şi
nevoi, cu dureri şi frământări sufleteşti. În ciclul
„Grădini pierdute” explorează lumea copilăriei, o
lume curată, nevinovată, plină de minunăţii. Memoria
afectivă a pictorului a păstrat imaginea fabuloasă a
grădinii bunicilor, cu flori şi pomi fructiferi, un

Un pictor al oraşului Tg. Bujor

Compozitie I
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adevărat paradis, cum numai în poezia lui Dimitrie
Anghel întâlneşti. „Sărbători” ne poartă tot prin lumea
satului covurluian, de astă dată accentul căzând pe
prezentarea datinilor şi obiceiurilor practicate cu prilejul
Crăciunului şi a Anului Nou. Tablourile conţin motive
încărcate de farmec şi mister. În „Veneţia – Visare”,
artistul aduce un omagiu grafic şi cromatic oraşului
construit pe cele 118 insule ale lagunei, frumuseţilor
eterne ale acestei nestemate a Europei, care a atras
de-a lungul timpului atâţia pictori din România şi din
alte ţări de pe toate continentele.

Prin „Muralia I, II” şi „Memoria zidului” Ioniţă
Benea se întoarce în trecutul nostru istoric, în Evul
Mediu, compunând o suită de lucrări inspirate de
iconografia bizantină a frescelor mănăstirilor din
Moldova de Nord, ca şi din arta vitraliilor şi din cea a
ferecăturilor metalice ale Evangheliilor. Imaginile sunt
configurate mai întotdeauna frontal, personajele sunt
stilizate, au chipuri alungite, creează senzaţia de static.
Îngerii, sfinţii, ctitorii sunt pictaţi în registre verticale şi
orizontale. Desenul este viguros, liniile de contur sunt
bine precizate, iar culoarea este folosită în contraste
puternice. Albastrul de cobalt, galbenul auriu şi roşul
aprins creează impresia de fastuos, de nobleţe. Pentru
a sugera patina vechimii şi chiar degradarea produsă
de scurgerea timpului, de acţiunea unor factori
meteorologici, artistul se foloseşte nu numai de culoare,

ci adesea apelează şi la tehnica colajului.
Pictor în totalitate al figurativului, cu un palmares

expoziţional de substanţă, Ioniţă Benea, chiar dacă
trăieşte într-un fel izolat de mişcarea plastică a
Galaţiului, este artistul care s-a bucurat de fiecare dată
de aprecieri favorabile din partea criticilor de
specialitate, demonstrând prin ceea ce creează că este
în pas cu mersul plasticii româneşti contemporane, că
organizându-şi periodic confruntări cu iubitorii de
frumos a avut numai de câştigat, având un parcurs
artistic mereu ascensional.

Nud Sarbatori IV

Case la Tg. Bujor

Venetia - San MarcoBiserica de la Mastacani
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Conf. Luiza Florea

Râul Prut este un
component al capitalului
natural al ţării noastre având
în acelaşi timp o importanţă
ecologică, economică şi
geopolitică. Bazinul
hidrografic al râului Prut are
în România o suprafaţă de
recepţie ce acoperă cca.
4,6% din suprafaţa ţării şi are

o formă alungită cu o lăţime medie de circa 30 km.

Importanţa economică a râului Prut este dată, printre
altele, şi de bogăţia lui în peşte. Consemnările făcute
de cronicarul Ioan Neculce în „Letopiseţul Ţării
Moldovei” arată că ţara de jos, din vecinătatea Dunării,
abundă „în peşte şi turme”, iar episcopul catolic Bandini
arată în „Codex Bandinus” că la Galaţi „moruni şi
somni se prind aci de o mărime de mirare; e atâta
belşug de scoici, peşti, raci, încât nu-ţi vine să crezi
dacă n-ai avea martori proprii ochi”. Dimitrie Cantemir,
în anul 1716, în „Descriptio Moldave” face prima
caracterizare a râului Prut pe care îl descrie ca un râu
neliniştit, „cam tulbure din pricina nisipului pe care
apa îl duce cu ea”, dar curat şi „bogat în tot felul de
vietăţi”.

Şi în trecut râul Prut era cunoscut prin capturile
impresionante de somn, fiind şi supranumit „râul
somnului” (Bulat, s.a), care nicunde nu era atât de
numeros şi de mare. Care sunt condiţiile care au
favorizat ca în trecut râul Prut să adăpostească aceste
cantităţi impresionante de somn şi nu numai, iată o
temă pe care o vom prezenta în cele ce urmează.

Pentru a înţelege de ce bogăţia în peşte a Prutului
nu mai este nici pe departe la fel ca în trecut, trebuie
să ne îndreptam mai întâi privirea asupra Prutului ca
mediu de viaţă pentru peşti şi a modului în care acesta
contribuie la satisfacerea nevoilor vitale precum cele
de hrănire, de reproducere, de adăpost, de creştere a
puilor, de migraţie, de iernare. Ce condiţii de viaţă
oferea Prutul inferior ihtiofaunei în trecut şi ce condiţii
oferă astăzi. Cum a intervenit omul de-a lungul
timplului, dar mai ales în ultimul secol, în modificarea
condiţiilor de mediu şi cum se reflectă acest lucru în
bogăţia de peşte a râului Prut.

Pe teritoriul judeţului Galaţi, râul Prut are o lungime
de 122 km şi împreună cu lunca sa formau în trecut o
unitate fizico-geografică ce poartă numele de Prutul
inferior. În general, când vorbim de un râu avem
obişnuinţa să ne gândim numai la cursul de apă care
curge liniar de la izvor la vărsare. Însă, râurile mari şi
fluviile sunt în zona inferioară, în care străbat zona de
câmpie, un sistem ecologic mai complex din care face
parte şi lunca sa, adică acea zonă care primăvara în
perioada apelor mari este acoperită cu apă. Lunca sau
zona inundabilă a unui râu care păstreză conectivitatea
cu râul este o zonă care primăvara este acoperită de
ecosistemele acvatice predominante fiind: bălţile,
japşele, canale, braţe moarte, în schimb, în restul anului,
multe din aceste ecosisteme acvatice sunt înlocuite de
ecosisteme terestre: stufărişuri, pajişti, tufişuri, păşuni
şi chiar grădini.

Între râu şi lunca sa exista o serie de schimburi de
ape, nutrienţi minerali şi organici, hrană vie de plante
şi animale care aduc beneficii şi de o parte şi de alta.
Râul şi lunca sa sunt două sisteme ce se influenţează
reciproc cu efecte benefice pentru ambele părţi. Astfel,
lunca reprezintă pentru râu un regulator al nivelului
apei, al vitezei de curgere, al chimismului, un filtru al
suspensiilor. Mai mult, lunca aprovizionează râul cu
hrană vie reprezentată de plancton şi asigură anumitor
specii de peşti din râu loc de reproducere, de creştere
şi chiar de iernat. De cealaltă parte, apele râului
constituie pentru luncă sursa de elemente minerale
fertilizatoare care duc la renaşterea vegetală şi animală
atât pentru ecosistemele acvatice, dar şi pentru cele
terestre care rămân după retragerea apelor.

În trecut, cu cât inundarea luncii de către râu avea
o amplitudine mare şi o perioadă de reţinere mare, cu
atât mai mult ecosistemele acvatice şi terestre generau
bioproducţii vegetale şi animale mai mari şi mai variate.
Deci, în trecut, când luncile aparţineau în totalitate
râurilor, apele mari din perioada de primăvară erau
semn de belşug în grădinile din luncă şi de asemena
pentru peştele din râu.

Lunca Prutului inferior, pe malul românesc, se
desfăşura în trecut pe distanţe cuprinse între 10 şi 30
de km, cea mai mare suprafaţă fiind pe teritoriul
judeţului Galaţi, reprezentată de fosta baltă Brateş, şi

* (I)
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de complexele de ecosisteme, precum canale, gârle,
mlaştini, stufărişuri, japşe, bălţi, existente în jurul
acesteia. Râul Prut împreună cu Balta Brateş şi
diversitatea de ecosisteme acvatice ce se găseau în
trecut între localităţile Vlădeşti şi
Galaţi, ofereau condiţii de viaţă
atât pentru peştii sedentari
precum ştiuca, roşioara, linul,
caracuda, carasul, ţiparul, bibanul
soare, bibanul, ghibor ţul,
zvârluga, care trăiesc şi se
reproduc permanent în bălţi sau
în porţiunile mai lente ale râului,
cât şi pentru peştii vioi, buni
înotători care nu părăsesc râul
precum cega, obleţul, mreana,
scobarul, cosac cu bot turtit,
morunaşul, mihalţul, fusarul,
porcuşorul, răspăr, dar şi pentru
peştii precum crapul, somnul,
şalăul, plătica, batca, sabiţa,
babuşca, văduviţa, obleţul,
boarţa, ghiborţul care trăiesc în
râu şi care pătrund primăvara în
bălţi pentru a se reproduce, iar vara sau toamna se
întorc în râu.

Ihtiofauna Prutului, precum şi cea a cursului inferior
al Prutului, adică diversitatea de specii de peşti întâlnite,
a fost evaluată de o serie de specialişti, mai jos fiind
prezentate numărul total de specii pe care aceştia l-au
comunicat în cărţile şi articolele publicate.

1. Ihtiofauna Prutului românesc după
P. Bănărescu (1964) număra 46 de specii;

2. Ihtiofauna Prutului inferior după M. Usatâi,
ş.a.(1998) număra 36 de specii;

3. Ihtiofauna bazinului Prutului românesc după
G. Davideanu, ş.a.(2004) număra 72 de specii;

4. Ihtiofauna Prutului românesc după
G. Davideanu, ş.a.(2008) număra 41 de specii;

5. Ihtiofauna bazinului Prutului moldovenesc
după Bulat, ş.a.(2010-2014) număra 52 de specii.

Descreşterea resursei de peşte din râul Prut, atât
sub aspectul numărului de specii, cât şi a capturilor
realizate, este în principal consecinţa modificărilor
majore ale ecosistemelor acvatice, una din aceste
modificări, în zona judeţului Galaţi, fiind micşorarea
suprafeţelor acvatice, întreruperea conectivităţii laterale
a râului Prut cu lunca sa inundabilă datorită desecării
şi antropizării bălţii Brateş.

Desecarea bălţii Brateş
Balta Brateş, despre a cărui existenţă şi producţie

se aminteşte şi în vechile scrieri, a suferit începând cu

al treilea deceniu al secolului XX-lea importante
transformări, în cea mai mare parte impuse de om. Au
existat astfel trei mari etape care au dus la transformarea
unui complex acvatic de cca. 27.000 ha într-un

ecosistem acvatic puternic
antropizat de cca.
2.120 ha.

În etapa 1927-1931, prima
intervenţie a constat în
construirea liniei ferate Galaţi–
Prut (Reni), care a separat
Brateşul de legătura pe care, la
ape mari, o avea cu fluviul
Dunărea. Cea de-a doua
intervenţie a constat în
executarea digului Şiviţa-Prut
care a divizat Brateşul în două
parţi distincte, Brateşul de Sus
şi Brateşul de Jos. Brateşul de
Sus, situat amonte de dig, a fost
desecat şi trecut în exclusivitate
în folosinţă agricolă (fig. 1).

Brateşul de Jos (cca. 14.400
ha) a rămas un complex de ecosisteme care, la ape
medii, avea următoarele folosinţe: 7.900 ha luciu de
apă (55%), 3.000 ha păşuni, - 2.800 ha floră dură,
500 ha păduri, 200 ha arături şi grădini.

În etapa 1947-1949 au urmat alte intervenţii asupra
luncii Prutului şi anume constuirea digului de apărare
la Prut care a scos de sub regimul normal de
inundabilitate sectorul de râu de pe cursul inferior al
Prutului.

Ihtiofauna bălţii inundabile Brateş, în această
perioadă, cuprindea 46 specii autohtone, peşti trofic şi
generativ dulcicoli stagnofili, dar şi peşti reofili, migratori
şi semimigratori ce ajungeau în baltă pe durata viiturilor
ce se propagau pe Prut şi pe Dunăre.

În regim liber de inundabilitate, în balta Brateş,
conform referinţelor bibliografice (Onea, E., 1959,
Vasilescu, G., 1985), se obţineau în regim natural capturi
considerabile, de la 203 t în 1950 la 1.264 t în 1956,
cu o medie multianuală de 586 t, capturi în care speciile
dominante cantitativ erau crapul (27,2%) şi babuşca
(25,95%), alte specii care făceau obiectul pescuitului
industrial erau: gingirica, plătica, ştiuca, bibanul,
ghiborţul, şalăul, cârjanca, linul, somnul, avatul,
caracuda.

(va urma)
* Lucrare prezentată de Conf. Luiza Florea în

cadrul simpozionului Proiectului „Ca peştele prin apă”,
finanţat POP 2007-2013, din data de 04.08.2015.
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De ce trebuie păstrat
peştele în alimentaţie

Carnea de peşte aparţine
grupei a-II-a de alimente

care se impun prin:
- proteine cu valoare biologică mare (proteine care

conţin toţi aminoacizii esenţiali);
- grăsimi cu grad mare de nesaturare;
- aport substanţial de vitamine din grupul B (niacină,

riboflavină, piridoxină, acid pantotenic, acid folic,
ciancobalamină), şi vitamine liposolubile (A, D);

- surse de elemente minerale uşor utilizabile  (calciu,
potasiu, sodiu,  fosfor, sulf  clor,  magneziu, zinc,
mangan, cupru, cobalt, crom, fluor, iod, aluminiu,
seleniu)

Proteinele şi aminoacizii din carnea de peşte
Conţinutul de proteine variază între 13,3 -

28,0% în funcţie de:
- specia peştelui,
- starea de îngrăşare,
- sezonul de pescuit,
- evoluţia sexuală,
- porţiunea anatomică şi de tipul de muşchi.

Importanţa şi rolul proteinelor pentru organism
- constituie suportul chimic structural şi funcţional;
- sunt componente plastice ce participă la edificarea

structurii tuturor celulelor, a formaţiunilor  intracelulare
şi a biomembranelor;

- sunt purtătorul material al tuturor însuşirilor:
diferenţierea, creşterea, dezvoltarea şi reproducerea;

- în calitate de enzime, proteinele îndeplinesc un
rol catalitic, înlesnind desfăşurarea, coordonarea şi
reglarea reacţiilor chimice de degradare şi de sinteză;

- unele proteine pot acţiona ca hormoni, participând
la realizarea reacţiilor biochimice;

- participă ca substanţe cu rol contractil, în procesul
contracţiei musculare (actina, miozina, actomiozina);

- se comportă ca anticorpi;
- acţionează ca substanţe de susţinere, de protecţie

şi de rezistenţă;
- participă la ultrastructura biomembranelor în

asociere cu lipidele;
- îndeplinesc diferite roluri fizico-chimice, intervin

în procesele de permeabilitate selectivă a

biomembranelor, în transportul apei, ionilor anorganici
şi al diferitelor substanţe organice, în menţinerea
echilibrului acido-bazic, funcţionând ca substanţe
tampon.

Lipidele peştelui

Lipidele din carnea de peşte variază în limite foarte
largi  0,1- 28,0%, peştii fiind clasificaţi în:

- peşti graşi, cu mai mult de 8% grăsime;
- peşti cu stare medie de îngrăşare, cu un conţinut

de grăsime cuprins între 4-8%;
- peşti slabi, cu mai puţin de 4% grăsime.

Nivelul de lipide din carnea peştelui este dependent
şi de vârsta peştelui, starea de îngrăşare, starea
fiziologică, factorii climatici.

Importanţă lipidelor din carnea de peşte
- lipidele din carnea de peşte fac parte din grupa

grăsimilor alimentare bogate în acizi graşi polinesaturaţi,
printre care şi acizi graşi esenţiali (linolenic, linoleic,
arahidonic);

- asigură energia necesară funcţiilor respiratorii şi
musculare prin aportul mare în acizi graşi nesaturaţi;

- rol antitoxic general;
- vehiculează vitaminele liposolubile

Substanţele minerale din carnea de peşte
Conţinutul de substanţe minerale din ţesutul

muscular de peşte variază între 0,5-2,5%  în funcţie
de: specie, zona de pescuire, sezonul de pescuit.

Importanţa substanţelor minerale:
- Rol plastic la nivelul sistemului osos şi al altor

ţesuturi sau al unor sisteme secretorii;
- Rol funcţional, metabolic, prin activarea

numeroaselor sisteme enzimatice şi de natură fizico-
chimică, prin controlarea pH-ului

- intră în constituţia unor compuşi cu rol fiziologic
(acidul clorhidric în secreţia gastrică, iodul hormonilor
tiroidieni, fierul hemoglobinei)

Beneficiile consumului de peşte şi al produselor
din peşte

Carnea de peşte se remarcă prin:
- cantitate mare de proteine (17-25%), necesare

Dr. Vladimir Horia Talpeş

* (I)
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pentru dezvoltarea, menţinerea şi repararea ţesuturi; -
conţinut important de vitamine hidrosolubile (B6,
B12, niacina necesare pentru degradarea şi eliberarea
de energie din proteine) şi liposolubile, A şi D, utile
pentru formarea oaselor;

- săruri minerale valoroase, cum sunt: calciu,
magneziu, potasiu, fosfor, sulf, fluor, seleniu, cupru,
zinc şi iod, toate elemente esenţiale pentru dezvoltarea
corespunzătoare a organismului uman;

- conţinut ridicat de grăsimi polinesaturate

Peştele – aliment pentru sănătatea umană
- Datorită valorii sale nutritive, peştele este o

alternativă sănătoasă a consumului de carne roşie;
- În comparaţie cu carnea de bovină, carnea de

peşte prezintă o digestibilitate proteică mai ridicată,
gradul de asimilare al proteinelor din carnea de peşte
este de 97% pentru peştele proaspăt şi de 90% în cazul
peştelui sărat, digestibilitatea proteică a proteinelor cărnii
de vită fiind de 90%;

- Viteza de digerare a cărnii de peşte este mai mare,
ea staţionând în stomacul omului numai 2 - 3,5 ore,
faţă de 3,5 - 5 ore, în cazul cărnii de vită. La o
alimentaţie cu carne de peşte, secreţia sucului gastric
este mai abundentă şi mai bogată în enzime digestive
decât la consumul de carne de vită.

- Mai uşor digerabilă decât carnea de pasăre sau
cărnurile roşii, este ideală pentru copii, bătrâni,
persoanele cu deficienţe de dentiţie şi cele în perioada
de recuperare de pe urma unei îmbolnăviri.

Fiind o sursă excelentă de acizi graşi nesaturaţi
carnea de peşte:

- Susţine sănătatea cardiovasculară fiind un
cardioprotector prin menţinerea elasticităţii vaselor
sangvine şi prin prevenirea depunerilor de grăsimi pe
pereţii acestora, scade frecvenţa tulburărilor de ritm
cardiac;

- Previne îmbătrânirea precoce, protejează sistemul
nervos, ajută la scăderea grăsimilor din sânge şi a
presiunii sângelui şi împiedică formarea plachetelor pe
vasele sanguine;

- Ajută la descreşterea inflamaţiilor artritice şi inhibă
dezvoltarea celulelor maligne;

- Efect benefic asupra dezvoltării neurologice a
copilului;

- Îmbunătăţeşte abilităţile de învăţare ale copiilor,
se pot concentra mai uşor, nu au dificultăţi în ceea ce
priveşte somnul, nu au depresii sau stări de anxietate

Conţinutul în  acizi graşi de tipul ů - 3 previne:
- apariţia cancerului mamar ;
- cancerului de prostată;

- riscului de a suferi de Alzheimer;
- tratarea astmului.

Principalele motive pentru care este consumat
peştele

Principalele motive pentru care românii consumă
peşte pare să fie „gustul” acestuia, apreciat mai mult
de bărbaţi decât de femei. Pentru femei fiind mai
importantă „recomandarea medicului” decât pentru
bărbaţi.

Condiţionarea şi prelucrarea peştelui,
menţinerea calităţii

Termenul  „Calitatea peştelui”  reprezintă un
set complex de caracteristici influenţate de
numeroşi factori care includ:

- Aspect (culoare specifică, strălucire)
- Caracteristici organoleptice (gust, aromă, miros,

textură);
- Valoare nutritivă (compoziţia părţilor comestibile,

acizi graşi, grăsime);

Siguranţă în ceea ce priveşte  nivelul şi prezenţa:
- unor substanţe toxice de tipul metalelor grele,

dioxina şi difenil policrinolatul (PCBs) acumulate ca
urmare a poluării mediului;

- agenţilor patogeni de natură bacteriană, parazitară;
- prezenţa reziduurilor de substanţe medicamentoase

în produsele de acvacultură intensivă.

Verificarea prospeţimii  peştelui proaspăt şi
refrigerat se face prin aprecierea aspectului şi
caracteristicilor organoleptice, cu referire la:

- Aspectul gurii, al ochilor, operculelor, branhiilor,
solzilor, al anusului şi prezenţa mucusului pe suprafaţa
pielii,

- Culoarea musculaturii la suprafaţă şi pe secţiune,
consistenţa musculaturii dorsale şi abdominale, modul
de prindere pe oase a musculaturii;

- Aspectul organelor şi a lichidului din cavitatea
abdominală, miros şi gust specific;

- Aprecierea temperaturii în peşte.

(va urma)

* Lucrare prezentată de Dr. Vladimir Horia Talpeş
în cadrul simpozionului Proiectului „Ca peştele prin
apă” finanţat POP 2007-2013, din data de 04.08.2015.
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„Teatrul B. P. Haşdeu este primul şi, totodată,
unicul teatru din zona de sud a republicii, căruia i-a
fost conferit statutul de organizaţie republicană”, a
declarat Preşedintele R.M., Nicolae Timofti într-un
reportaj.

Acest Teatru s-a declarat, timp de peste 20 de
ani, a fi un centru cultural: clasic, modern, viu.
Reuşind astfel să înscrie, în paginele alese din istoria
acestui templu al culturii, pagini ce definesc arta,
obiceiul şi istoria naţională şi internaţională.

O mică casă (sediu
temporar al teatrului),
dar cu un număr mare
de copii (actori).
Având doar 16 la
număr: Gheorghe
Mândru , manager,
regizor, actor; Rodica
Ciobanu , regizor,
actor; Aurica Ţurcanu,
actor; Oleg Mereoara,
regizor, actor; Sandu
Ţurcanu , regizor,
actor; Tudor Andriuţă,
actor (care s-a reîntors
la teatru după o pauză
de aproximativ 15 ani);
Costel Mocanu, actor;
Mihai Tarus, actor;
Nadea Donea, actor;
Diana Mititelu, actor; Alina Carp, actor; Viorica
Leonte, actor; Oleg Căşuneanu, actor; Cezara
Petrioglo, actor; Rada Nedru , actor; Maria
Ciobanică, actor.

Faima teatrului. Teatrul cahulean reuşeşte să
monteze de la 3 până la 5 spectacole pe an. Spectacole
care primesc premii naţionale şi internaţionale. Premii
care sunt binemeritate şi aplaudate. Ca de exemplu:
la selecţia celei de a XIV-a ediţie a Galei Premiilor
UNITEM, juriul a decis să ofere premii actorilor de
la Teatrul din Cahul: cum ar fi actorul Tudor Andriuţă,
premiul II pentru cel mai bun rol masculin, în rolul
„Panait” din piesa lui D. Matcovschi „Vine apa”;
pentru cea mai bună creaţie muzicală originală:
Alexandru Dicusar; pentru muzica la spectacolul
„Vine apa sau Nimfodora”; pentru cel mai bun rol
secundar feminin: Cezara Petrioglu, în rolul „Attilia”
din „Diseară e premiera”; pentru cel mai bun rol
secundar masculin: Oleg Căşuneanu, în rolul
„Papagalul” din „Vine apa sau Nimfodora”; pentru
cel mai bun spectacol dramatic: „Diseară e premiera!”.
Însă nominalizările certificând faptul că rolurile
realizate de către cei trei actori, precum şi cele două
spectacole din repertoriul teatrului din Cahul, constituie

incontestabile performanţe artistice, menţionăm că
Tudor Andriuţă a fost declarat drept cel mai bun actor
al stagiunii 2014 – 2015, titlu ce i-a fost conferit şi în
anul 1992, Andriuţă confirmând şi de această dată că-
i de o vocaţie scenică ce se manifestă cu fervoare atât
în spectacolele de comedie, cât şi în cele de dramă.

Dar să nu uitam şi de manifestarile extrateatrale,
recital al Concursului-recital de poezie „Valeriu
Cupcea”, organizat la Chişinau, unde actriţa Alina Carp
a obţinut locul III. Concursul avea la bază promovarea

literaturii şi limbii
romane.

R e g i z o r i
competenţi. Teatrul
din Cahul se
învredniceşte să
monteze cel putin 3
spectacole pe an,
având nişte regizori
e x c e p ţ i o n a l i :
Gheorghe Mândru,
Sandu Ţurcanu, Oleg
Mereoara, Rodica
Ciobanu (garda a
teatrului din Cahul),
dar şi alţii: Emil Gaju,
profesor de la
Academia de Arte de
la Chişinău; Victor
Ignat (fost director şi

actor al dramaticului cahulean); Anatol Burlacu, actor
şi regizor de la Teatrul „Ginta Latină” din Chişinau;
Anatol Răcilă, manager la Teatrul National „Vasile
Alecsandri” din Bălţi şi alţii.

Imaginea teatrului. Pe parcursul a câţiva ani,
Teatrul Cahulean încearcă să se manifeste în toate
(aproape în toate) activităţile culturale raionale. De
exemplu: Festivalul Internaţional „Nufărul Alb”,
organizat in fiecare an la Cahul; Ziua Limbii române;
Ziua pedagogului; Ziua copiilor; Ziua cadrului
didactic...

Teatrul a reuşit să publice o nouă ediţie editorială,
cartea  State Dragomir. Dramaturgie şi publicistică
(fiind prima şi speram că nu ultima). Revista
trimestrială Arlechinul, cu un tiraj de aproape 1000
de bucăţi. Calendare de mărime A3 şi standard, broşuri
şi altele. Şi sperăm că, totuşi, peste câţiva ani, va fi
zidit noul sediu al teatrul din Cahul, fiind susţinut de
Guvernul României şi al Republicii Moldova.

Sperăm, ca această flacară a artei teatrale va
continua să ardă puternic şi stabil în inima capitalei de
sud, Cahul. Credem, că şi mai departe actorii se vor
dedica cu toată credincioşia şi dragostea faţă de rol şi
scenă.

Progresul Teatrului Republican Muzical - Dramatic

(Cahul, Republica Moldova)
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Nu mai citisem de multă vreme, din
1996, o carte de versuri semnată de
Valeriu Matei. Era imediat după
victoria Convenţiei Democrate şi a lui
Emil Constantinescu şi Valeriu Matei
venise la Tecuci în fruntea unei
delegaţii pentru o mai bună cunoaştere
reciprocă şi conlucrare. Îmi amintesc
că atunci, în răstimpul cât am stat
împreună, am discutat multe şi am
mers, printre altele, şi la catedrala
oraşului unde l-am ascultat cu uimire
cât de minunat a cântat Fericirile. A
fost un moment feeric. Să reprezinţi o
etnie nefericită şi să psalmodiezi
fericirile, cu patosul cu care cu care a
făcut-o Valeriu Matei mi s-a părut o
contradicţie contrapunctică, dar
superbă.

Atunci mi-a dăruit ultimul său volum
de versuri, Moartea lui Zenon, pe care l-am citit pe
nerăsuflaste şi cu o curiozitate nereprimată, deşi
suprarealismul nu figurează printre preferinţele mele.
Dar eram curios să văd stadiul şi starea liricii
basarabene, în pandant cu ceea ce se procesa în ţară.
Nu avusesem prea multe ocazii să iau pulsul literaturii
basarabene, iar pe Valeriu Matei îl consideram deja
reprezentativ.

Noua sa carte, Cafeaua din paharul iubirii,
(Editura Rafet, Rm. Sărat, 2011) este altceva. Poetul,
născut în fostul judeţ Lăpuşna, revine la funcţia din
totdeauna a poeziei, aceea de a scotoci prin subteranele
umanului, acolo unde clocotesc pasiunile, colcăie
patimile, se coagulează simţămintele cele mai intime,
şi până la urmă însăşi destinul omului de fiinţă
plăsmuitoare. Binomul eminescian minte şi inimă se
dovedeşte încă odată fertil şi prolific, dar, fireşte, cum
stă bine unui poet, accentul cade pe termenul secund,
pe supralicitarea afectului, a sentimentului, a stării
emoţionale.

Cartea este un fel de antologie, căci poetul a
selectat din toate zbaterile sale din intervalul
1976-1982 doar poeziile meditative, cu miez, cu
substanţă, cu substrat metafizic şi-a alcătuit această
bijuterie livrescă, ca un cadou  generos pentru cei
amatori de lecturi duminicale. Dac-ar fi să mă hazardez
în presupuneri, aş anticipa că aceasta va fi una dintre
cele mai căutate lecturi şi că va înflori  obrăjeii multor
adolescenţi cu feţele pline de coşuri.

Se confirmă încă odată că sentimentul de dragoste
rămâne un motiv etern, inepuizabil şi mereu reînnoit
de generaţiile în primenire, că este consubstanţial firii
omeneşti şi că va alimenta poezia, tot atât cât va fi om
şi umanitate pe această planetă hârbuită şi infectată cu
tot felul de deşeuri şi noxe. Vorba poetului: al dragostei

veac/ va dăinui cât sorocul/
nemărginitu-ţi azur e un leac/ ce ne
aduce norocul (Floare de in)

Am remarcat, fireşte, marea
diversitate tematică a liricii lui Valeriu
Matei, dar toată zbaterea sa are un
sens, se prelungeşte într-o idee,
într-un azimut metafizic.Iată,
bunăoară, cum este procesată
singularitatea omului şi absenţa
solidarităţii umane, vieţuirea la un loc,
în comunitate şi totuşi ca pe insule
paralele: Dacă strigi/ în noaptea de
vâsc/ nu te aude nimeni// Dacă
plângi/ în bezna fără de capăt/ nimeni
nu te întreabă: de ce?// Dacă ai căzut/
pe caldarâmul cariat şi insalubru/ nu-
ţi vine nimeni în ajutor// Reglea-ză-ţi
conturile/ cu indiferenţa,/ cu noaptea
de vâsc,/ cu bezna fără de capăt,/

fiindcă/ în totul şi-n toate/ eşti pe cont propriu (Pe
cont propriu).

Nu lipsesc din panoplia temelor glosate,  neliniştile
lui Valeriu Matei la vraiştile acestui veac, nevralgiile
care viscolesc peste lumea mapamondicăl şi fac
planeta tot mai improprie pentru  locuit. Nu mai sunt
vremurile de altădată, cele invocate de Heidegger când
omul locuia pe pământ în chip poetic. Lumea s-a
schimbat, a devenit pragmatică, dominată de interese
primare şi cu oroare de ideal, de iluzii, de amăgirile
volatile ale gândului înaripat.

Mai cu seamă  cele câteva elegii incluse în volum
îşi resorb substanţa din această angoasă prădalnică şi
atotcuprinzătoare pentrucă dincolo şi în pandant cu
nebuniile lumii poetul mai resimte şi disconfortul
condiţiei sale etnice, rezultat dintr-o fioroasă falsificare
a istoriei. Când te naşti în captivitate/ eştiu un trofeu
al/ barbarilor/ fiece pas e mai mult o întâmplare,/
numele ţi se strigă doar spre a te impune la/ muncă/
,/ eşti în lumea de jos cu privirile aţintite spre
seninul bolţii/ ca o lacrimă a pământului ce ar vrea/
să urce pe raza unei stele, cunoaşterea e frântă/
aidoma mersului prin spinii câmpului/ memoria
ţi-e asediată de idoli şi de privelişti/ strâine,/ doar
clavirul furtunii renaşte în noapte/ imaginile
dureroase ale trecutului/ furând ultimul zâmbet/ al
zilei trăite pe jumătate (A treia elegie).

Mă opresc aici. Cu acest volum, poetul Valeriu
Matei a dat semnul maturităţii sale lirice. Este deja o
voce recunoscută şi bine aşezată în percepţia publică
de dincolo şi de dincoace de Prut. Îl felicit pentru
această nouă apariţie vitrinieră şi-l recomand călduros
tuturor celor doritori de poezie bună.
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Dicţionar Artişti Plastici Gălăţeni 101, C. Stoica - p.42
Morphochroma: Ioniţă Benea, C. Stoica - p.44
Prutul inferior şi resursa de peşte, Luiza Florea - p.46
Peştele ca aliment, Vladimir Horia Talpeş - p.48
Progresul Teatrului...., Alexandru Cocetov - p. 50
Cafeaua din paharul iubirii - Ionel Necula - p.51

Responsabilitatea pentru grafie, conţinutul
opiniilor, argumentelor sau părerilor
aparţine, în exclusivitate,  autorilor.
Materialele primite, publicate sau
nepublicate, nu se înapoiază. Redacţia
revistei nu împărtăşeşte întotdeauna ideile
conţinute în  textele publicate.
Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunărea de Jos Galaţi pot fi
aflate pe pagina web a instituţiei (http://
www.ccdj.ro/) sau pe adresa de facebook
ccdj Galati. Adresa  on-line a revistei şi
arhiva parţială se găsesc  pe aceeaşi adresă
web.
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Şerban
Milcoveanu, martor şi
istoric al epocii sale
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