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FANFARA
„VALURILE
DUNĂRII” LA PORŢILE ORIENTULUI

Stagiunea estivală a Fanfarei „Valurile Dunării” a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” a debutat cu participarea
la ediţia a VI-a a Festivalului Internaţional de Fanfare organizat de Municipalitatea oraşului Edirne - Turcia în
perioada 12 - 13 mai 2016.
Situat în nord-vestul ţării, la graniţa dintre Bulgaria şi Turcia, Edirne este poarta de trecere dintre Europa
către Asia.
În prima zi a festivalului, fanfarele, care au defilat de la prim ăria oraşului până la scena amplasată în
Centrul vechi, au susţinut un program artistic ce a încântat privitorii şi invitaţii. În celelalte zile, Fanfara „Valurile
Dunării” a fost întâmpinată cu entuziasm de spectatorii adunaţi în număr mare în parcurile oraşului, unde a
bucurat publicul cu mai multe concerte de muzică de promenadă şi divertisment.
Prezentă la toate cele şase ediţii ale festivalului, Fanfara Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi a
câştigat recunoaşterea şi aprecierea publicului, bucurându-se de respectul muzicienilor din celelalte fanfare, atât
datorită înaltei ţinute artistice, cât şi a interpretării unui vast repertoriu din creaţia universală şi naţională.

NOAPTEA MUZEELOR
A fost „Noaptea Muzeelor” la Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi.
Vizitatorii care ne-au trecut pragul la evenimentul
creat de instituţia noastră, sub genericul „Satul din
noi - ocupaţii, obiceiuri şi tradiţii” au fost plăcut
surprinşi de lucrurile pe care le-au putut afla datorită
proiecţiilor de filme şi a expoziţiilor de fotografii şi
obiecte etnografice.
Va mulţumim că aţi fost prezenţi la acţiunea noastră
şi vă aşteptăm şi la următoarele.

PREMII... PREMII...
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost reprezentat
cu mândrie de Neculau Rareş Andrei, elevul doamnei profesoare
Viorica State, la Concursul Internaţional de Pian „Concours
Musical de France”, plasat sub înaltul patronaj al Ministerului
Culturii din Franţa. Două premii obţinute de micul pianist,
respectiv un premiu I şi un premiu II, la două categorii distincte,
precum şi premiul special acordat de prestigioasa editură germană
Schott Music au fost motiv de imensă bucurie pentru Rareş,
reprezentând totodată şi recunoaşterea valorii şcolii de muzică
din oraşul nostru. Felicitări minunatei echipe şi mult succes pe
mai departe!
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ANSAMBLUL FOLCLORIC „DOINIŢA COVURLUIULUI”
ÎN MACEDONIA
În perioada 28 aprilie - 2 mai, în oraşul Ohrid, pe malul lacului cu acelaşi nume din Macedonia, într-un
peisaj montan superb, s-a desfăşurat prima ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii „Spring
Flower”, prezente fiind grupuri din Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Muntenegru, Bulgaria şi din România,
prin participarea Ansamblului Folcloric „Doiniţa Covurluiului” al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi.
Deschiderea festivalului a avut loc în ziua de 30 aprilie, cu o parad ă a ansamblurilor de-a lungul frumoasei
faleze a lacului Ohrid.
În spectacolul desfăşurat în Casa de Cultură din Ohrid, fiecare grup şi-a pus în evidenţă, pe parcursul a 15
minute, folclorul muzical şi coregrafic, dar şi costumul popular specific zonei. Ansamblul gălăţean a fost
considerat o prezenţă originală în festival, nu doar pentru repertoriul său (jocuri, grupul vocal, solişti instrumentişti),
ci mai ales pentru faptul că acompaniamentul muzical nu a fost pe CD, ci cu orchestra, live, pe toată durata
spectacolului, fiind singura orchestră de copii din festival.
Buni organizatori - atât ai festivalului propriu-zis, cât şi ai celorlalte activităţi conexe (vizite la obiective
turistice de importanţă naţională, excursii pe malurile lacului Ohrid) - macedonenii au îmbinat festivitatea de
premiere (nu atât de protocolară ca la noi) cu o petrecere, o discotecă unde s-a dansat mult româneşte, cei din
Bosnia şi din Bulgaria învăţând de la copiii noştri sârba şi hora moldovenească.
Dincolo de festivalul folcloric rămân relaţiile de colaborare şi prietenie care s-au legat între grupuri, dar şi
amintirile frumoase dintr-un turneu într-o zon ă de o frumuseţe de neegalat.
Ioan Horujenco, Mihaela Horujenco

ANSAMBLUL FOLCLORIC „DOINA COVURLUIULUI” LA
FESTIVALUL „MALURILE PRUTULUI”, REP. MOLDOVA
La invitaţia Consulatului General al României la Cahul (Dna Consul Anca Corfu), membrii Ansamblului
Folcloric „Doina Covurluiului” au participat la Festivalul „Malurile Prutului”, desf ăşurat pe 19 mai, în sala
Casei de Cultură „Nicolae Sulac" din oraşul Cantemir, Republica Moldova.
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Concursul Naţional de Arte Vizuale „Nicolae Mantu”
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Vineri, 3 iunie 2016, la Salonul Artelor a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, a avut loc vernisajul Concursului
Naţional de Arte Vizuale „Nicolae Mantu” care a ajuns la ediţia a X-a.
Concursul, organizat de Consiliul Judeţean Galaţi şi Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, se adresează în
special elevilor Şcolilor de arte din ţară şi omagiază personalitatea lui Nicolae Mantu, pictor reprezentativ al
urbei noastre. Tema concursului în acest an este AMINTIRI.
Au expus cursanţi din ţară reprezentând 12 judeţe/oraşe (Constanţa, Suceava, Botoşani, Baia Mare, Bacău,
Oradea, Iaşi, Piteşti, Brăila, Focşani, Tg. Jiu, Tg. Mureş, Galaţi) iar juriul, alcătuit din personalităţi cunoscute în
domeniul artei, Tudor Ioan – conferenţiar universitar dr., preşedinte juriu, Şerban Tudor – asistent universitar
dr.,GheorgheM osorescu – preşedinteUAP filialaBrăila,aacordaturmătoarelepremii:Secţiunea Pictură Premiul I - Adriana Ciocoiu - Constanţa, Premiul II - Maria Petrea - Galaţi, Premiul III - Ioana Stîngu Tg. Mureş, Menţiune - Emilia Sumănaru - Focşani, Menţiune Specială - Mihai Varzar - Suceava, Menţiune
Specială - Evelina Turcu - Iaşi; Secţiunea Grafică - Premiul I - Liliana Luca - Tg. Jiu, Premiul II, Teodor
Răşcanu - Galaţi, Premiul III - Miruna Izma - Oradea, Menţiune - Iarina Maria Andrei - Galaţi, Menţiune
Specială - Sabina Armulescu - Târgovişte, Menţiune Specială - Melika Monijazi - Galaţi, Menţiune Specială Maria Isabela Nica.

Festivalul Internaţional al cărţii AXIS LIBRI
Miercuri, 25 mai, pe Domnească, aleea pietonală de
la „P”-uri, a avut loc deschiderea oficială a celei de a
VIII-a ediţii a Festivalului Naţional al cărţii „AXIS LIBRI”
cu un scurt concert susţinut de Fanfara „Valurile Dunării”
a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”.
În celelalte zile, publicul a putut urmări spectacole
ale ansamblurilor „Doina Covurluiului”, „Doiniţa
Covurluiului”, ale elevilor Şcolii de Arte şi a Tarafului
de copii din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”.
Organizatorii manifestaţiei au invitat gălăţenii, să
răsfoiască şi să cumpere cărţi de la mai mult de 240 de
edituri, două caravane de carte şi peste 50 de standuri,
la întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, ateliere de creaţie,
concursuri, spectacole, recitaluri de poezie etc.
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„Am ajuns actor al Teatrului Naţional I.L. Caragiale dintr-o glumă...”
Interviu realizat de Vall Alexandru
Un om pe care viaţa l-a învăţat că orice se poate obţine
atunci când verbul ,,a face” există în firea ta, când ,,a dărui”
fără a aştepta în/sau la schimb...
un om pentru care prietenia este
cel mai frumos dar ce poate oferi
dar cu o minimă condiţie: să fii
sincer până la capăt! Fie că a fost
pe scenă alături de nume mari ale
scenei, sau în spatele camerelor
de filmat, ca director şi
producător general al postului
Acasa TV, a ştiut să urce şi să
coboare ,,treptele” pe care via ţa
l-a dus fără niciun resentiment,
aşa cum pe la începutul carierei,
ca actor al Teatrului Naţional „I.L.
Caragiale” din Bucure şti, a
îmbrăcat costumul purtat de
Maestrul Radu Beligan în piesa
,,Bădăranii”, cu aceeaşi bucurie
joacă azi într-o trupă tânără în
foarte multe spectacole... fiind un
om extrem de direct a avut
evident de pierdut (dehh viaţa) dar
în acelaşi timp şi de câştigat - i-a pierdut pe cei care în
fapt nu-i erau prieteni şi astăzi după mai bine de 35 de ani
se laudă cu multă sinceritate cu relaţiile de prietenie pe
care le are cu Eugen Cristea, Alexandru Georgescu, Ovidiu
Moldovan, ,,Tata” Vlad din TNB, Dumitru Lupu - câ ţiva
dintre prietenii apropiaţi.

serios, foarte multe talente au fost descoperite acolo, se
cânta, se dansa, se făcea balet, o nebunie întreagă. Am
absolvit Academia de Teatru şi
Film la clasa Marelui cu M mare
de tipar Dem Rădulescu. Am
jucat în filme ca „Balanţa” în
regia lui Lucian Pintilie, „O vară
cu Mara”, „Croaziera”,
„Invisible: The Chronicles of
Benjamin Knight”, „The
Incredible Genie” şi în foarte
multe spectacole ca actor
colaborator, iar mai apoi ca actor
angajat al Teatrului Naţional
„I.L.Caragiale” din Bucureşti.
Spectacolul care m-a bucurat şi
mi-a dat încredere în mine a fost
,,BĂDĂRANII” de Carlo
Goldoni, unde am jucat rolul
Filipetto...

V. A.: Cum ai ajuns actor al
Teatrului Naţional I.L.
Caragiale din Bucureşti?
V. F.: (râde) Cum am ajuns să fiu actor al Teatrul
Naţional?! Dintr-o glumă făcută de un om foarte drag mie,
Eugen Cristea. Jucam la Teatrul ,,Alexandru Davila” din
Piteşti şi fiind amic pe atunci cu Alexandru Georgescu,
Johny - cum îi spunem noi azi, îi mai aduceam câte un
pachet din Piteşti, el fiind piteştean de-al meu... (râde)...
Ne aflam în teatru, eu, Eugen Cristea, Ovidiu Moldovan şi
Portretul Magdei
Valentin Alexandru: Cine este Vasile Filipescu?
evident Mirea
Alexandru Georgescu c ăruia trebuia să îi dau
realizat
Alex Ivanov
Vasile Filipescu: (Râde ştrengăreşte)
Sunt de
foarte
pachetul. La un moment dat trece pe lâng ă noi marele şi
mândru şi o spun de fiecare dată când am ocazia, sunt ultimul boier al scenei româneşti domnul regizor Mihai
argeşean de sub munte, de lângă Curtea de Argeş, nu Berechet, şi Eugen care nu are de lucru - eu în perioada
dintr-acela ,,minţit” ori ,,păcălit”, ci neao, care spune ce aia cântam, era singura piesă break dance care intrase pe
are de spus, care nu se dă la o parte când e vorba de muncă, post în Romania, se numea ,,Vreau să dansez”... piesă cu
cel care consideră că atunci când îi promiţi trebuie să îţi atitudine capitalist, cosmopolită - şi mă prezintă Domnului
ţii cuvântul, cel care preferă să spună lucrurilor pe nume, Berechet: ,,Ştiţi maestre… daţi-mi voie să vi-l prezint pe
chiar dacă uneori doare sau deranjează... mai bine un adevăr Vasile Filipesc, actor al teatrului din Piteşti, dar el şi
spus ,,ochi în ochi” decât vorbe goale spuse doar pentru a cântă… ştiţi dumneavoastră piesa aceea ,,Vreau să
fi rostite, cel care apreciază şi cultivă cu simţ de dansez…”. Domnul Berechet se opre şte, se uită lung la
răspundere Prietenia...
mine şi-mi spune cu o candoare ce-l caracteriza: ,,Dragule,
Iar, vorbind despre începutul activităţii mele artistice, dumneata eşti personajul acela care atunci când deschid
am fost ,,descoperit” sau ,,m-am descoperit” în cadrul radioul dimineţa, mă înnebuneşte de cap, cu vreau să
evenimentului de ,,mare emo ţie şi largă inspiraţie” dansez, vreau să dansez, când deschid televizorul seara
(În)Cântarea României, marele festival, un fel de ,,c ăutare mă înnebuneşte iar de cap cu vreau să dansez, vreau să
de talente” - ceea ce se face şi acum prin diverse emisiuni, dansez, când deschid o conservă vreau să dansez, vreau
numai că în acea vreme avea loc un pic altfel. Vorbind să dansez, dumneata eşti?! Crede-mă, îmi venea să intru
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sub scaun... zic: Da, Meştere, eu sunt, dar ştiţi, e o piesă
care… nu ştiam cum să mă scot… M-a întrebat ce joc la
Piteşti, i-am spus… Jucam mult atunci acolo… ,,acolo
mi-am făcut mâna”.
Dumnealui a cerut să mi se aducă textul ,,pârcălabului”.
Vreau să te aud spunând ,,pârcălabul”, a spus dânsul plecând.
Zis şi făcut, numai că eu ştiam că este un exerciţiu de
dicţie, doar şase strofe. Ştiam acel text din şcoală, ştiam
ce nenorocire este, îl făcusem la orele de vorbire, ştiam
ce mă aşteaptă, două intrări în piesă, dar suficient. Toţi
erau pe jos de râs. Ştiam cu toţii despre ce text este vorba.
La această probă mai
participaseră vreo cinci
actori ai teatrului, lucru
pe care l-am aflat
ulterior.
Următoarea zi, sala
mare a teatrului, abia se
redeschisese, eu în
scenă, domnul Berechet
pe la jumătatea sălii îmi
spune: ,,încerc ăm
domnu’ vreau să
dansez? Mă roagă să
aştept până domnia sa
urcă treptele şi-mi face
semn. Unde crezi că s-a
dus? În loja oficială,
locul cel mai păcătos din
punct de vedere al
sunetului, singurul loc unde pe o raz ă de câţiva metri nu
se auzea nimic, dar nimic, vorbesc de arhitectura veche a
sălii mari pe care foarte multă lume o cunoaşte. Pentru
acel text trebuie să ai în primul rând suflu, apoi dicţie. Să
cunoşti ceea ce înseamnă frazare. Uite aşa am dat eu probă
şi am intrat în ,,Vlaicu Vodă”, am devenit colaborator al
naţionalului bucureştean, dintr-o glum, o glumă bună…
(râde), asta o spun acum.

V.A.: Există un preţ pentru fiecare lucru din ceea ce
obţinem, sau pentru a obţine, aşa-numita şansă există
real? Cât de mult contează să fii dedicat profesiei, - să
faci - ..?!
V.F.: Da. Fiecare are şansa lui fără discuţie. Uite
lucrurile se leagă cumva... da într-adevăr condiţia este să
fii într-un anumit timp, într-un anumit loc. Cred că există
pe lumea asta ,,o întâlnire” a fiecăruia cu propriul destin...
să îţi dau un exemplu: la nici două săptămână după premiera
cu ,,Vlaicu Vodă”, un coleg de-al meu, care voia s ă fugă în
Germania - asta am aflat după - mă roagă, cu cerul şi
pământul, să îl ajut, să-l înlocuiesc în piesă, pentru că fără
semnătura Domnului Director Radu Beligan nu poate
pleca, - ,,Vasile te rog, ajută-mă trebuie să mă înlocuieşti
în ,,Nu se ştie niciodată”…” - discuţia era marţi,
iar premiera spectacolului vineri... Frumuse ţea era alta...
,,De Boume” avea tot actul al treilea - monoloage,
monoloage - de câte trei patru pagini fiecare. Premiera a
ieşit, toate bune şi frumoase. Nu am refuzat, am rolul din
mers… chiar dacă am stat noaptea, tot ceea ce înseamn ă

un sacrificiu… preluat din mers… Premiera a ieşit bine,
omul a plecat, şi-a văzut liniştit de viaţa lui… Vezi tu, asta
însemnă omenie, asta înseamnă dăruire…
De ce ţi-am dat acest exemplu? Ulterior la T.N.B. s-a
propus ,,Badăranii” unde deşi eram colaborator al teatrului
am fost propus să joc rolul ,,Filipetto”. D-asta spun,
lucrurile în viaţă vin de se leagă unele cu altele, toată
treaba e să cântăreşti atent oportunităţile... Dacă refuzam...
,,mă refuza şi Filipetto...”.
V.A.: Ce a însemnat să joci în ,,Bădăranii” alături
de Matei Alexandru,
Ioana Bulcă, Ileana
Stana Ionescu şi nu în
ultimul rând alături de
excepţionalul
şi
adorabilul Marian
Hudac?
V.F: Pe mine acest
spectacol m-a marcat, în
sensul că m-a bucurat...
trebuie să spun câteva
lucruri despre această
minunată piesă. A fost
tradusă şi regizată de
Sică Alexandrescu, iar în
anul 1957 cu o
distribuţie de excepţie
din care făceau parte:
Grigore Vasiliu Birlic,
Alexandru Giugaru, Radu Beligan, George Calboreanu,
Silvia Dumitrescu Timică a obţinut un succes binemeritat
la Festivalul ,,Carlo Goldoni” de la Veneţia. Asta ca să ştii
de unde pornim discuţia, să îţi dai seama cam despre ce
vorbim... Istoria Teatrului Românesc fară nicio discuţie...
Dar, te las pe tine să ghiceşti cine îl juca pe ,,Filipetto”…
Îţi spun eu… Domnul Radu Beligan...
A fost pentru mine un amestec de stări... Eram bucuros
că voi juca cu Istoria Teatrului Românesc pe scenă,
bucuria era proporţională cu emoţia şi seriozitatea pe care
trebuia să o am, dar să nu crezi că îmi lipsea până la
momentul acela... S-a pus problema s ă renunţ la
colaborarea mea cu teatrul din Piteşti. Eram pe acest rol
cu Ovidiu Moldovan şi care de fiecare dată când mă vedea
mă ruga să vin la T.N.B., să fie şi el liniştit. Voia să joc
numai eu... Iar ca toate lucrurile să fie bune şi frumoase,
un fel de-a spune, când au venit costumele, costumul pe
care trebuia să-l îmbrac era costumul Meşterului Beligan
din spectacolul ,,Bădăranii”. Ai cuvântul meu de onoare
că l-am îmbrăcat pe bucăţi… Mai întâi am pus pantalonii,
apoi ciorăpeii, cămaşa după o repetiţie, pantalonii… Haina
mai întâi am purtat-o prin cabină să mă obişnuiesc cu ea…
Nu trebuia să port unul dintre elementele din acel
spectacol, ci costumul de-a întregul. Exist ă fără discuţie
şi o istorie a obiectelor, de data asta a obiectelor de
îmbrăcăminte. Am avut o spaimă înfiorătoare. Vrei, nu vrei,
eşti comparat cu cel care a jucat acel rol, în primul rând,
iar în cel de-al doilea rând cel care trebuia s ă-şi dea acordul
la vizionare era Directorul... nimeni altul decât Maestrul
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Radu Beligan… Eu îmbrăcat în costumul dumnealui,
jucând deloc întâmplător ,,Filipetto”… Ei ce zici de asta?!
Spectacolul a ieşit - a la grande, superbisim. M-am
identificat cu acel rol... şi, uite aşa, de la Filipescu la
Filipetto nu a fost decât un pas.
V.A.: Totul a pornit de la un prieten... de la o glum ă...
s-a rostogolit, s-a rostogolit ajungând un fapt
definitoriu şi de anvergură pentru cariera ta... Ce
înseamnă prietenia pentru tine?
V.F.: Enorm... nu există cuvinte... nu pot fi prieteni
oamenii decât atunci când
există
o
chimie,
o
compatibilitate... un prieten
este acela cu care nu ai vorbit
de ani de zile dar atunci când te
vezi cu el, sau îl suni pentru că
ai nevoie de ajutor este ca şi
cum nu ai fi vorbit de ieri...
Prietenia sinceră trece peste
timp... Niciodată nu am să
trădez...
V.A.: De ce nu ne
respectăm valorile?
V.F.: Imediat după 1990, sa şters totul din mentalul
colectiv; la nivelul întregii
societăţi nu a existat şi nu
există nici azi, o vedetă, ceea
ce înseamnă în adevăratul sens
vedetă, fie de televiziune, de
teatru, de cinema, care să se fi
lansat după acel an. Au apărut diverse personaje care au
pretenţia că sunt vedete. Dacă aceste personaje nu mai
apar o lună la tv şi nu mai scrie nimeni de ele în tabloide
îşi câştigă o binemeritată uitare... Noi am preluat o poză,
o imagine pe care am imitat-o şi o imităm în continuare...
până ne vom pierde de tot...
Iar în ceea ce-i priveşte pe marii actori, Maestrul
Beligan, Dorel Vişan, Draga Olteanu Matei, Damian
Crâşmaru, Ion Dichiseanu, Valentin Uritescu, Ileana Stana
Ionescu, Ioana Bulcă, Cezara Dafinescu şi mulţi alţii, foarte
mulţi alţii, aflăm despre ei printr-o ştire meschină, cum
că au fost... din păcate... asta le este răsplata... trist... foarte
trist... Nici dumnealor nu merită şi nici noi. România a
avut şi are încă oameni de valoare, într-adevăr mulţi nu
mai sunt în acestă lume, din păcate pentru noi... Erau
oameni care iubeau ceea ce făceau... o făceau cu credinţă...
indubitabilă aş putea spune... Cum îţi explici că azi se fac
festivaluri în toată ţara cu filme româneşti, cu filmele
acelor ani... Oare de ce, nu te întrebi?!... Acesta este
răspunsul meu...
V.A.: De ce nu ai mai vrut să dansezi? Cum s-a
terminat povestea cu ,,Vreau să dansez”… De ce nu ai
mai cântat, ce s-a întâmplat?!
V.F: Vadim Tudor pe care nu-l cuno şteam la acel

moment, mi-a dat ,,Premiu Special” în ciuda tuturor celor
care nu voiau să audă de aşa ceva… un gest de curaj…
Ridicasem Sala Polivalentă în picioare. După ce am luat
acest premiu am intrat pe radio pe tv. Era o nebunie, prima
piesă break dance în România, cântam şi dansam... Ehhei...
La început eram cu toţii, Daminescu, Cotabiţă… ei voci
excepţionale, eu cântam uşor actoriceşte… vorbim de
istorie... (râde)… Ridicam sala în picioare, fie c ă eram la
Festivalul Mamaia, fie la Melody Bar, sau în oricare alt ă
parte. Era altceva, era ceva nou pentru România acelor ani.
Ţine cont că pe-atunci se cânta, totul era live, cu orchestr ă
serioasă în spate… cu maestrul
Sile Dinicu… ,,fiara fiarelor”,
un profesionist desăvârşit de o
cultură extraordinară... Cântai
fals, nu era nicio problemă,
dânsul pleca de la pupitrul
orchestrei şi rămâneai... tu cu
orchestra... Să nu uit, o chestie
haioasă, fiul meu a făcut bani
cu piesa asta. Încă nu era la
şcoală, avea vreo 6 ani,
prietenii lui îl puneau să cânte
şi să danseze ca tatăl lui... El nu
refuza pentru că primea bani...
şi uite aşa de mic câştiga el
bani... de pe urma mea. (râde)...
Revin, eram pe post, ba la radio,
ba la TVR în emisiunile de
varietăţi realizate de Titus
Munteanu, până într-o zi când...
l-am jucat pe Ceauşescu, întrun spectacol festiv de 1 Mai
Muncitoresc, în anul 1986... Sunt singurul actor care l-a
jucat în teatru cât timp el era ,,marele conduc ător şi fiu
iubit”... Pe Coana Leana o juca o doamn ă centralistă de la
Poşta Puişor care îi semăna izbitor. Spectacolul a ieşit
undeva la sfârşitul lunii aprilie, s-a jucat pe 1 mai şi din 5
mai eu am fost interzis peste tot. Aveam 20 şi ceva de
piese semnate de prietenul meu Dumitru Lupu, nu mai zic
de piesele lui Marius Ţeicu, vreo trei participări la Mamaia,
mă rog... Aia a fost, mi-am asumat... Vasile Filipescu nu a
mai existat din acea zi...
V.A.: Hai să terminam frumos... Unde te pot vedea
cei cărora le este dor de teatru... de un teatru curat?!
V.F.: Pentru ca nu am glumit când am spus c ă cercul se
închide... la un moment dat primesc un telefon de la bunul
meu prieten Eugen Cristea: ,,Ce faci azi? Am nevoie de
tine, sunt într-o trupă de teatru independent, un coleg s-a
îmbolnavit… Trebuie să ma ajuţ, să-l înlocuieşti, în trei
zile trebuie să iasă spectacolul. Plecăm în ţară… Până în
ziua de azi am jucat în nenumărate spectacole în regia lui
Daniel Niţoi, iar şi mai vesel decât atât, de fiecare dată
când mă întâlnesc cu Alexandru Georgescu îmi spune cu
drag: ,,ai grijă, Filipetto, că eu te-am făcut actor…”
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Vorbim astăzi aşa de
mult despre terorişti încât
riscăm să uităm rădăcinile
istorice şi lingvistice ale
fenomenului.
Terorismul ca noţiune a dovedit un fel de cheie
fermecată, şperaclul care descuie lacătele
opreliştilor morale şi legale şi permite guvernelor
fără-de-măsură ca formă de ripostă.
Cine nu are terorişti să şi-i inventeze!
Terorism este un cuvânt pe care l-am moştenit
de la romani, în latină terrere înseamnă a
înspăimânta.
Spaima este un derivat al fricii bătând spre
superlativ.
Dacă frica implică o anume cauzalitate şi prin
aceasta o cale de a te pune la adăpost, spaima
este difuză, fiind lipsită de o corelaţie directă
cauză-efect. Spaima este o formă de disoluţie a
voinţei şi credinţei, o soluţie de destructurare a
individului şi a colectivităţilor.
Ca instrument conştient de guvernare nu a fost
descoperită de către romani ci mult mai devreme.
Sparta era un stat în care 8.000 de luptători
de elită controlau o populaţie de 250.000 de sclavi.
Cum poţi, în aceste condiţii, să combaţi
pericolul numărului?
Singura soluţie este paralizarea voinţei prin
represiune oarbă, la întâmplare. Fie că faci ceva
ce supără pe stăpân, fie că nu faci rişti să ţi se ia
gâtul. Eşti cufundat permanent în spaimă.
Regia spaimei este un element important al
băgării fricii în oase (expresie ce sesizeaz ă
perpetuarea unui sentiment în constantă biologică).
La spartani execuţiile la întâmplare se făceau
noaptea, de personaje mascate. Nu ştiai nici de
ce te omoară, nici cine o face.
Romanii au combinat moartea la întâmplare
cu răspunderea colectivă. Ei au inventat decimarea
pentru a pedepsi trupele ce luptau nemulţumitor.
Fiecare al zecelea! Tirania întâmpl ării şi a
numărului.
Pe scară mult mai mare spaima a fost practicată
de către asiatici. Invadând China, mongolii lui

Ginghis Han nu numai că au omorât tot ce era viu de
la oameni la câini şi pisici dar au făcut-o în aşa mod
încât moartea să îţi apară ca răul cel mai mic..
Modul de ucidere era fierberea de viu, tăierea în
bucăţi, decuparea cu fierăstrăul de vii sau zdrobirea.
În timpul asediului Pekinului 70.000 de femei s-au
aruncat de pe zidurile oraşului, omorându-se pentru a
evita o soartă cu mult mai crudă. „Pământul luneca
din cauza grăsimii de om topită” scriu contemporanii.
Ginghis Han a teoretizat scurt politica sa: „Pentru a fi
cu adevărat învingător trebuie să auzi ţipetele
învinsului”.
Rusia, ocupată timp de 200 de ani de tătari, a preluat
din spiritul acestora.
Ţarul Ivan cel Groaznic practica terorismul de masă
îmbinat cu torturi exotice.
Era efectul unei minţi bolnave dar şi preluarea unei
tradiţii de control sociopolitic al maselor.
Execuţiile rituale în masă din America Centrală şi
de Sud reprezenta şi practici religioase, dar şi mijlocul
de subjugare prin teroare maiestoasă a subconştientului
supuşilor.
Iosif Stalin, gruzinul care împreună cu alţi orientali
pripăşiţi pe trupul Rusiei a moştenit imperiul, a dus la
perfecţiune tehnica terorii oarbe, neprovocate de
comportamentul victimei.
Cetăţeanul trebuia să devină un delator înspăimântat,
fericit că a mai apucat să trăiască o zi.
Pe vremea lui Stalin detenţia a devenit pentru omul
obişnuit precum ploaia şi noaptea, de neînlăturat,
naturale.
Bombardarea sălbatică şi deliberată a oraşelor
germane, inclusiv cu fosfor pentru a realiza pe străzi o
temperatură de 500 de grade celsius, tot înspăimântare
era, vizând omorârea în masă a adversarilor, chiar civili
şi destructurarea prin frică a poporului.
Winston Churchill nu a fost decât un Ginghis Han
care a făcut studii la marile universităţi.
Doritorii de pământuri noi ce s-au considerat furaţi
de istorie au venit pe pământurile altora, au omorât tot
ce mişca prin câteva sate (model Ginghis) iar apoi când
oamenii au fugit în masă i-au declarat vinovaţi de
abandon de pământuri şi bunuri şi le-au interzis să
revină.
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Ceea ce este uluitor este indignarea unanimă împotriva terorismului la scară mică implicând şi sinuciderea
autorului.
În terorism este ca în furt: cine fură o găină ajunge în puşcărie, cine delapidează o bancă sau o halcă imensă
din avuţia naţională este un VIP înconjurat de servilism invidios.
Mai grav, marile puteri au inventat un oximoron moral: pierderi colaterale. Pierderile colaterale sunt ca
scăzământul de perisabilitate ce permitea pe timpuri gestionarului s ă fure.
Pierderile colaterale sunt bocancul puterilor băgat prin crăpătura uşii ce protejează drepturile noastre la viaţă
şi demnitate.

Megateroarea şi fatalitatea iraţională au modificat
profund psihologia oamenilor.
Ei au înţeles că se află într-o situaţie fără cale de
întoarcere. Acest sentiment era dictat de experien ţa
trecutului presimţirea viitorului şi
fascinaţia prezentului.
Sub Stalin, oamenii trăiau
într-o stare asemănătore somnului
hipnotic. Această pasivitate se
regăsea de ambele părţi ale
barierei, atât în lumea cetăţenilor
liberi, cât şi în cea a suspecţilor
arestaţi.
Toţi cei care aveau o opinie
personală dar care nu puteau să
reziste ipocriziei de peste 10 ani,
se trădau într-un mod sau în altul
şi sfârşeau în lagărul de
concentrare. Există aici un paradox
îngrozitor. Mii şi mii de oameni
arestaţi între 1936 şi 1939 sub
pretextul unui complot împotriva
lui Stalin şi a acoliţilor săi li s-ar
putea astăzi reproşa că nu au
rezistat suficient în faţa răului şi
au avut prea multă încredere în
Kremlin.
Acest amestec complex de sentimente
contradictorii, neînţelegere şi panică, credinţă în Stalin
şi spaima de teroare a uşurat uzurparea întregii puteri
de către dictator. Fatalităţii i se adăuga resemnarea.
Izolarea şi confuzia duc la o asemenea pasivitate.
În cărţile sale Fedorovski evocă adesea uşurinţa cu
care Stalin a reuşit să se răzbune pe milioane de oameni.
El consideră că aceasta se datora faptului că omenii nu
erau vinovaţi.
Majoritatea, chiar când se aşteptau să fie arestaţi
nu încercau să se ascundă sau să scape de condamnare.
Mulţi s-au predat de bunăvoie.

Uneori, după o lungă şi penibilă aşteptare a arestării
oamenii se simţeau uşuraţi atunci când ajungeau în
sfârşit în închisoare. Odată arestaţi un nou proces mintal
se producea. După Vladimir Fedorovski, aceşti
nenorociţi intrau în domeniul
nonexistenţei, pierdeau conştienţa
morţii. Când se ştiau condanmaţi
nu mai aveau nici măcar frica. Frica
este o lucire a speranţei, este voinţa
de a trăi, afirmarea sinelui. Este un
sentiment profund european,
născut din respectul faţă de sine,
din conştiinţa propriei valori a
drepturilor, nevoilor şi dorinţelor.
Omul se cramponează de ceea
ce îi alcătuieşte personalitatea şi se
teme
pierzând
speran ţa,
nemaiavând nimic să apere, omul
încetează de a se mai teme.
Supravieţuitorii, oamenii aflaţi
în libertate nu aveau altă posibilitate
decât să tacă. Tăcerea, pentru a-ţi
salva pielea poate fi justificată? Fără
toate aceste compromisuri nimeni
nu ar fi supravieţuit. Adevărul era
ascuns faţă de toţi, chiar faţă de
bunii prieteni căci nu puteai avea încredere în nimeni.
Căderea unui ierarh însemna arestarea a mai multor
zeci din persoane ce îi erau credincioase. Relaţii
familiare sau chiar amicale cu o persoan ă brusc
desemnată ca duşman al poporului, te făceau automat
să fii suspect. A fost responsabilitatea colectivă a
familiilor inclusiv a copiilor şi pedeapsa cu moartea a
devenit aplicabilă de la vârsta de 12 ani. Atâtea morţi,
atâtea încercări, atâtea provocări. 25 milioane de oameni
sacrificaţi pe altarul comunismului.
Traducere din Vladimir Fedorovski, Secrets et
confidences, Isabelle Saint Bris
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Din Chile, până în China sau Irak, tortura a constituit
un partener tăcut în cruciada globală a pieţei libere. Dar
tortura este adeseori mai mult decât o metod ă de impunere
a politicilor nedorite unei populaţii profund ostile; ea
reprezintă totodată o metaforă a logicii
fundamentale pentru doctrina şocului.
Tortura sau, în limbajul CIA,
„interogarea coercitivă”, reprezintă un
set de tehnici destinat punerii
prizonierilor într-o stare de profundă
dezorientare şi şoc, în scopul forţării de
a face mărturisiri împotriva voinţei lor.
Logica acestui act este elaborată în două
manuale CIA, care au fost desecretizate
la sfârşitul anilor ’90. Se explică aici
faptul că, pentru a putea distruge „sursele
rezistenţei”, este nevoie să fie creată o
ruptură violentă între prizonieri şi
abilitatea lor de a înţelege ceea ce se
petrece în jurul lor 1 . La început,
simţurile acestor prizonieri vor fi
private de orice posibilitate de a se
alimenta cu informaţie (glugi peste feţe,
dopuri în urechi, cătuşe şi izolare
totală), după care trupul le va fi bombardat cu stimuli
covârşitori (lumini de stroboscop, muzică, lovituri şi
electroşocuri).
Scopul acestui stadiu de „înmuiere” este de a produce
un uragan în mintea prizonierului: acesta este adus într-un
stadiu avansat de regresie şi frică, nemaifiind capabil să
gândească raţional sau să-şi protejeze propriile interese.
Odată aflaţi în această stare de şoc, majoritatea
prizonierilor le oferă interogatorilor (torţionari) tot ceea
ce aceştia vor de la ei: informaţii, confesiuni, chiar
renunţarea la fostele convingeri. Un manual CIA ofer ă o
explicaţie deosebit de laconică: „Există un interval de timp
- care poate fi extrem de scurt - în care func ţiile vitale
sunt suspendate 2, un gen de şoc psihologic, o paralizie
temporară. Aceasta stare este cauzată de o experienţă
traumatizantă sau sub-traumatizantă, pe parcursul căreia
întreaga lume care-i fusese familiară subiectului, precum
şi imaginea sa despre sine şi despre propria apartenenţă la
această lume pur şi simplu explodează. Interogatori
experimentaţi recunosc acest efect atunci când î şi face
apariţia pentru că în acel moment sursa este mult mai
deschisă sugestiilor şi mult mai probabil să se supună decât
fusese până în momentul experimentării şocului.”3
Doctrina şocului imită perfect acest proces, încercând
să realizeze, la nivel de masă, exact ceea ce realizează
tortura la nivel individual, în celulele de interogare. Cel
mai limpede exemplu de acest gen îl constituie şocul
atacurilor de la 11 septembrie, care, pentru milioane de
oameni, a însemnat explozia „lumii care le era familiar ă”,
deschizând o fereastră de profundă dezorientare şi
regresie pe care administraţia Bush a exploatat-o cu
măiestrie. Dintr-o dată, ne-am trezit că trăiam cu toţii în

Anul Zero, în care tot ceea ce ştiam despre lumea
anterioară putea fi acum desconsiderat prin intermediul
sintagmei „gândire pre-11 septembrie”. Istoria nefiind
niciodată punctul lor forte, nord-americanii devin în acest
moment o foaie imaculată de hârtie, pe
care, aşa cum spunea Mao despre
poporul său, „puteau fi scrise cele mai
noi şi mai frumoase cuvinte”. 4 O nouă
armată de experţi s-a materializat
instantaneu pentru a scrie cuvinte noi şi
frumoase pe pânza receptiv ă a
conştiinţei noastre post-traumatizate:
„ciocnirea civilizaţiilor”, au gravat
acolo. „Axa răului”, „islamo-fascism”,
„securitate internă”. Beneficiind de
faptul că întreaga populaţie era acum
preocupată de noile şi implacabilele
războaie culturale, administraţia Bush a
putut realiza ceva ce nici măcar nu ar fi
putut visa înainte de 11 septembrie:
purtarea unor războaie privatizate, pe
plan extern, precum şi crearea, pe plan
intern, a unui întreg complex de
securitate corporatistă.
Acesta este modul în care func ţionează doctrina
şocului: dezastrul original - lovitura de stat, dezintegrarea
pieţei de capital, războiul, tsunami, uraganul - supune
întreaga populaţie unei stări colective de şoc. Căderea
bombelor, izbucnirea terorii, rafalele de vânt înmoaie
voinţa generală a societăţilor în acelaşi fel în care muzica
dată la maxim şi loviturile primite în camerele de tortură
„înmoaie” voinţa prizonierilor. Aşa cum prizonierul
terorizat va trăda numele camarazilor săi şi va renunţa la
credinţa pe care o are, societăţile aflate în stare de şoc
renunţă la lucruri şi la principii pe care le-ar apăra cu
înverşunare în alte condiţii. Jamar Perry şi ceilalţi sinistraţi
aflaţi în adăpostul de la Baton Rouge ar fi trebuit să renunţe
la ansamblul de locuinţe şi la şcolile de stat. După tsunami,
pescarii din Sri Lanka ar fi trebuit să renunţe la valoroasele
plaje în favoarea hotelierilor. Irakienii, dacă totul ar fi mers
conform planului, ar fi trebuit să fie şocaţi şi, cu evlavie,
să cedeze controlul asupra resurselor de petrol, al
companiilor de stat şi suveranităţii naţionale în favoarea
bazelor militare americane care ar fi urmat să o transforme
într-o ţară a zonelor verzi.
1. Agenţia Centrală de Informaţii (CIA), Kubark
Counterintelligence Interrogation, 1 iulie 1963, 101.
Întregul manual este disponibil la www.gwu.edu/
2. În orig. suspended animation (n.t.)
3. Friedman şi Freidman, Two Lucky People, 594.
4. Ibid.

*Naomi Klein, Doctrina şocului - Naşterea
capitalismului dezastrelor, Editura Vellant,
2008.

10

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

Octavian MIHALCEA

Volumul semnat de Monica Rohan, Translucid
(Tracus Arte, Bucureşti, 2014), debutează
amintind unele irepetabile fulguraţii , îndrumând
cu asumate ezitări paşii
poematici. Starea de irealitate
instaurează hegemonia
semnelor,
a
mereu
impresionantelor
tu şe
metaforice. O foarte
accentuată amprentă a
smereniei lirice anim ă
substanţa anumitor texte din
carte. Astfel, „ Matriţa
cuvintelor în zorii lumii
adulmecă timp/ acolo-i
căldura tremurătoare a
luminoasei gândiri/ puiul de
soare lăcrimând în mijlocul
frunţii/ aburul nădejdii exultă
în fiece formă/ se-ncheagă
deasupră-i/ în fină zidire de
raze vii/ nu am loc între
puterea atâtor fire măiastru
ţesute/ în smerită-ascultare
fagurele-şi
adună
splendoarea/ şi-nmugureşte”. Planurile diafane se
succed, sublimare ce ar putea fi suficient ă
într-un plan al esenţelor. Cavalcada întrebărilor
poartă cu ea completitudinea unor simboluri care
transcend starea empiriei. Însă, mistere greu
decriptabile, „neagra eşarfă a morţii are triluri/ de
parfum şi mătase/ iar tristeţea drapată în grele
nimicuri/ azvârle volane de ceaţă peste vederea
inimii”. Doar quintesenţa valorilor inimii, într-o
accepiune aprinsă, ar putea apropia mult dorita
salvare. Atunci ni s-ar înfăţişa un timp edenic
aspectat întru dezmărginire. Monica Rohan se
adecvează unui program al sintagmelor poetice
alese, astfel fiind învăluiţi de haloul spiritualizărilor
maximalizante. Dincolo de actul vieţuirii aşteaptă
sclipiri încă nedescoperite, câteodată modulate
evanescent, alteori cu intense detalieri flagelante.
Este o invazie eterogenă a visului. Impresionează
multiplicitatea accepţiunilor, la fel ca şi neabătutul
fior dramatic ce traversează poemele. Aşa cum
se înfăţişează şi acest dans în registru expresionist:
„Chipul verde al mării îşi roteşte-albaştri ochi/

săgeţi de soare rup carnea furtunii/ uşiţa dinspre grădină
din talazuri clădită/ scârţâie şubred pe umerii
înotătorului/ ceru-nflorit scapără versuri pentru eşarfa
de foc/ a fiecărei corăbii/ o! Isadoră vrăjită pe valuri
dansând/ inima-i colivie în care
veveriţa se zbate/ înnebunită de
spaimă/ Un pui de nurcă nefiresc
alugit/ leagă iubirea cu moartea/
într-un acelaşi negru coclit.//
Dimineaţa ochii albaştri ai mării/
înlănţuiţi în rime/ la catafalcul acestui
poem.” Treptat, mesajele se
instalează între accentuări eterice, de
unde coordonează desfăşurarea lirică.
Poeziile Monicăi Rohan beneficiază
de accentuate transfigur ări,
potenţându-le astfel nivelul estetic.
Ne sunt înfăţişate cerurile şi abisurile,
ambele conturând imaginea vieţii.
Nedisimularea autenticului conferă şi
un special ton al autenticit ăţii.
Aprofundarea condiţiei telurice
evidenţiază perenitatea întristării,
câteodată atenuată de aprinderea
unor „vreascuri din lemn aromat”,
consonante cu imaginea unui „colac aburind de lumină”.
Implicaţiile filosofice determină un statut poetic aparte.
Element apodictic, nonmaterial, „Nesfârşire e-n ziua
celui plecat/ în afara zidirii de carne...” În solitudine
se (re)găsesc tainice înţelesuri, rodul unei lucidităţi care
acaparează. Muzica de pian şi dansul susţin ritmul
versurilor. Ecourile copilăriei, dedate clarobscurităţii,
„muşcă zimţat insistent/ ca un fierăstrău strepezit de
iluzii.” Spectrul dramatic se conjugă cu entropia
culorilor, astfel fiind plăsmuite viziuni spectaculoase:
„Toate culorile-s îmnormântate în alb/ albă e inima sa
roşie/ albă inima ei neagră/ alb timpul curcubeului alb
în rotirea-i nebună/ puritate sacrificiu tenebre/
coridoarele unde vântul spulberă petalele morii/ negrul
e alb în fântâna solară/ spectrul luminilor albe acolo-i,
în talazuri aprinse/ respiră cu luna/ veşnica-i sete”.
Resimţim trăiri labirintice. În numele poeziei, Monica
Rohan invocă o tulburătoare penitenţă. Se apropie
tăcerile. Pentru că, rimbaldiană destăinuire, „Am văzut
frumuseţea/ prin ochii ce nu erau ochii mei/ Prin alţi
ochi am trecut laolaltă/ cu toate poverile poeziilor lumii”.
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Valentin MANOLESCU

(fragment din romanul Manolescu Valentin, un soldat inutil)
La 23 martie 1959, în jurul orei 17, mi s-a
comunicat că reunesc în fiinţa mea tot ce poate
fi mai scârbos şi mai nelegiuit: sunt reacţionar,
duşman al poporului şi element descompus. La
câteva minute de la comunicare, timp în care
n-am deschis gura, locotenentul major anchetator-penal-de securitate Voicu Constantin
m-a căinat, cu vocea actorilor tragici în clipe de
maximă trăire: Vezi unde ai ajuns? N-ai vrut
să ne ajuţi, Mihalcea! Cum nici întrebarea, nici
constatarea nu au stârnit vreo reac ţie,
anchetatorul a mârâit, cu un soi de satisfacţie
parşivă, de barbugiu împătimit care dă, în sfârşit,
peste alt barbugiu dispus să se măsoare cu el:
Aha, eşti încăpăţânat? Bine, vedem noi care e
mai încăpăţânat! Sunt bulgar, Mihalcea, şi
încăpăţânat ca un bulgar! Probabil ca să-mi
spulbere orice îndoială privind rezultatul ciocnirii
încăpăţânării lui cu încăpăţânarea mea, individul
a tras un sertar, a scos un pulan, l-a îndoit, l-a
dezdoit, l-a pus pe birou. A aşteptat. Nici acest
gest, atât de sugestiv, nu m-a scos din muţenie.
Sigur că vedeam unde ajunsesem: într-o cameră
spoită într-un alb murdar, sinistru, pe fereastra
căreia se vedea o bucăţică de zid şi mai sinistru;
un birou de care se sprijinea el, Voicu Constantin,
gălbejit - sau poate lumina crepusculară îl făcea
să arate astfel, cu faţă de pergament lipit pe ţeasta
pe care sclipea, de excesul de briantină, o freză
săracă; o măsuţă şi un scaun - mai târziu aveam
să observ că sunt fixate în podea - pe care şedeam
eu, subiectul prezicerilor sale; în fine, un fişet
vopsit în verdele pereţilor de closet public. În ce
priveşte ajutorul, era o constatare, nu o întrebare.
Deci n-aveam la ce să răspund. Anchetatorul a
pipăit ceva sub marginea biroului, s-a deschis uşa,
a apărut vistavoiul: ia-l şi du-l la şapte! - şoptit,
dar nu atât de încet încât să nu aud cifra, individul
mi-a pus ochelarii, m-a strâns de cot, m-a împins
pe coridor şi, de acolo, pe nişte trepte, în jos - fii
atent, cobori zece trepte - spre un coridor subteran:
celularul.
...O zi începută prost, sfârşită şi mai prost. Să
mă duc la facultate? Să nu mă duc? M-am hotărât:
mă duc să-mi retrag actele. Nu intru la cursuri,
nu risc eu să mă dea afară vreun ştab de la partid,
vreun lingău vigilent de la UTM, să-mi spună
n-ai ce căuta aici, n-ai văzut lista?!

O văzusem, fusese afişată la avizierul facultăţii:
şase studenţi, printre ei şi eu, singurul de la secţia de
ziaristică, erau exmatriculaţi, conform ordinului
Ministerului Învăţământului nr. 352. Mă duc direct la
secretariat, le cer actele, trebuie să mi le dea, le iau,
plec, nu fac circ, să văd rânjetul idiot al lui Mihiţ, ochii
lui Banc, sclipind de satisfacţie, mutra tâmpă, lăţită de
plăcere, a lui Hondroianis, grecul azvârlit de războiul
lor civil în România. Mi-ajunge cum i-am văzut în
noaptea când m-au exclus din UTM, şedinţă prelungită
până în zori, obligarea tuturor să ia cuvântul, cine nu
e cu noi e împotriva noastră, cum pot să-i spun
tovarăşe unui duşman, suntem vinovaţi că s-a infiltrat,
noi l-am ales în birou, ne-a înşelat, noroc că nu ne-a
dizolvat partidul, n-am fost vigilenţi, tovarăşi, îmi fac
autocritica, noi vom duce cuvântul partidului în mase,
cum îl ducem tolerând duşmani în mijlocul nostru, cer
să fie exclus...
În zori mă târâsem, epuizat, prin lumina bulevardului,
săracă, spre cămin. Mi-era frig. Simţeam fizic teroarea
păşind alături. După câteva zile, comitetul Centrului
Universitar a validat hotărârea adunării generale. Au
decis în urma referatului unei fâţe, nepoată de-a lui
Florian Dănălache, satrapul de partid al Capitalei. Am
încercat să-i dovedesc minciuna, mizeria montată de
la cap la coadă de organizatorii şedinţei. Delegata
tovarăşului Ion Ilici Iliescu, preşedintele Centrului, s-a
prefăcut că-mi ascultă dezvinovăţirea. Era plictisită,
ca de o corvoadă. Eram calm, îmi dădusem deja
seama că totul e o farsă sinistră. A observat că-i studiez
hainele şi asta a iritat-o. Îmbrăcată cu lucruri scumpe,
din pachet, mă cântărea, pufnind de nervi, până a
izbucnit – adică tovarăşii sunt nebuni, numai tu eşti
zdravăn? – şi mi-a făcut semn: gata, s-a terminat, ieşi!
Verdictul l-am văzut la avizier.
*
La ghereta portarului i-am lăsat tatălui meu un bilet:
pe la 4 vin la cămin, aşteaptă-mă. Venise cu mama la
spital, dăduse o fugă pe la mine, ne înţelesesem să ne
vedem a doua zi. (Biletul a dispărut. L-am „găsit” la
securitate.) Am trecut pe lângă biserica Doamnei, pitită
în gang, în spatele căminului, am traversat la Cecea –
Casa Centrală a Armatei, am luat-o pe jos spre
Cişmigiu, prin faţa cinematografelor. Văzusem toate
filmele, ce altceva era să fac după şedinţă, poate aş fi
revăzut un documentar excepţional despre un trib de
vânători de anaconde, bărbaţi şi femei goale, statui
vii. Mai era un lung-metraj franţuzesc cu animale vii
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ca personaje, oi, câini, vulpi, dresorii făcuseră un film
plin de haz, nu ştiu cum de se rătăcise printre
producţiile Mosfilm cu eroi sovietici zdrobind fiara
fascistă. Ca să-mi omor timpul, am intrat într-o frizerie;
era cald, o melodie veselă inunda încăperea, un cântec
al îndrăgitului compozitor sovietic Dunaevski, pe un
text din care nu mai ţin minte decât cuvântul
neuhabdimaia. M-am tuns şi m-am bărbierit,
operaţiune inutilă, cum aveam să-mi dau repede seama.
În oglindă se reflecta mutra lăţită a unui curios lipit
de geam: ăsta nu vede că frizeria e goală, de ce nu
intră? Apoi nu l-am mai văzut. Am intrat în Cişmigiu
prin poarta dinspre strada Zalomit, am ocolit lacul, era
rece ziua, pustiu, nimic nu anunţa venirea primăverii.
Cădea o burniţă sâcâitoare. Şahişti totuşi erau în
binecunoscutul careu delimitat de tufe de buxus,
aproape de rotonda scriitorilor. Se înfruntau abstraşi,
ignorând frigul. M-am oprit lângă o pereche de
adversari, le-am urmărit mutările, respectând regula
de aur a chibiţului: priveşte, dar ţine-ţi gura! Unul dintre
combatanţi şi-a desfăcut palmele uitându-se victorios
în ochii celuilalt: mat! Atunci i-am văzut. Apăruseră
din neant, se prelinseseră prin ceaţă, s-au postat lângă
alţi jucători. „Chibiţau”. Mi-a trecut prin gând să intru
peste drum, era o clădire masivă, institut de limbi slave,
văzusem cândva ieşind un cârd de tineri îmbrăcaţi
luxos, cu trenciuri de croială străină, inexistente în
magazinele din Bucureşti. Luxos - dar uniform.
Studenţi sârbi anti-Tito. Intrasem odat ă acolo:
dintr-un hol mare, urca o scară, la parter o uşă masivă
dădea într-o curte interioară deschisă spre spre labirintul
de străduţe dintre bulevardul 6 Martie şi Cobălcescu.
Ştiam toate cotloanele, fusesem elev la Lazăr, vânat
prin Cişmigiu de pedagogul Clipici - nu-i ştia nimeni
numele, fusese poreclit după ticul clipitului continuu –
la grămadă cu fumătorii a căror prindere în flagrant
delict era specialitatea lui.
M-am răzgândit brusc, fie ce-o fi, ei erau, m-am
îndreptat spre facultate cu oboseala nopţilor de gânduri
în picioare, am ajuns, am urcat, am nimerit în pauză,
rânjete strâmbe, zâmbete jenate, priviri discret
încurajatoare, mă simţeam ca un lepros, am ajuns la
secretariat, am ciocănit, am intrat. Din dosare s-a
holbat la mine, de parcă ar fi văzut un strigoi, una dintre
cele două semibabe cenuşii, confundabile, madam
Comşa ori madam Coadă sau invers, n-am apucat să
deschid gura că femeia mi-a şi aruncat speriată - fugi
jos la cadre, te aşteaptă cu actele!
Acu’ ne ia de la cadre? am întrebat-o, femeia şi-a
vârât nasul în dosare, n-a răspuns, nu mai existam, am
ieşit. Pe coridor trecea Chirilă. Bunul meu prieten Tuţu.
M-a văzut ieşind, a înlemnit. L-am luat de braţ, am
coborât în curtea din spate, la câţiva paşi de poarta de
la Construcţii, l-am tras pe o bancă, tăceam, tăcea,
ştiam amândoi. Era mai speriat decât mine. Ai ţigări?
Dă-le-ncoa! Mi-a întins un pachet început şi chibrituri,
le-am luat, le-am băgat în buzunar.

În clipa aceea a apărut un pitic: domnul Mihalcea?,
concomitent cu fluturarea unei legitimaţii, am reţinut
doar steluţele de locotenent-major, urmează-mă, a
luat-o înainte, Chirilă a rămas încremenit pe bancă,
mă uitam la ceafa individului, dacă i-aş trânti un pumn
l-aş pune jos, aş dispărea printre tufişuri, pe la
Construcţii, m-aş pierde în forfota de pe Plevnei.
Mâinile mi-au rămas în buzunare, l-am urmat ca un
căţel, din faţă venea un grăsan înalt, dă din mâini
gâfâind: l-ai găsit! M-au încadrat. Scara măgarilor,
m-am gândit, idiot, eu între Pat şi Patachon îmbrăcaţi
la fel: lodene verzi, păroase – era plin de ele
Bucureştiul acelor ani când încă se luau pe cartelă
textile, încălţăminte, chiar ulei şi zahăr, pantaloni
bleumarin, pălăriuţe tiroleze verzi ca lodenul. Din
aglomeraţia de pe bulevard s-a prelins o vechitură,
Dodge ori Buick, pesemne confiscată de la un fost, o
rablă. Şoferul a întors capul, s-a întins peste banchetă,
a deschis portiera, l-am văzut: puhav, cu mustăţi groase,
purta şapcă de piele în opt colţuri, accesoriu al
vestimentaţiei exclusiviste care îi distingea pe
şmecherii de pe Calea Griviţei de restul muritorilor.
Şapca de piele în opt colţuri juca, în rândurile pegrei
bucureştene, un rol similar cu al cravatei studenţilor
de la Oxford. Namila m-a îmbrâncit pe banchetă,
piticul s-a urcat pe partea cealaltă. Pune-i ochelarii, a
poruncit stârpitura. I-am uitat, a recunoscut găliganul
şi s-a lăsat brusc pe mine, greu de mi-au pârâit oasele.
M-a înjurat de mamă, furios de parcă eu eram de vină
că e el uituc. Şoferul le-a dat un ziar, l-au desfăcut
peste mine cum stăteam încovoiat, cu fruntea pe
genunchi sub chintalele grăsanului, rabla a luat-o din
loc. De-abia atunci mi-am dat seama că era o maşină
specială. Banalizată, ca în romanele poliţiste. Pe
dinafară, vai de mama ei - dar motorul torcea ca o
pisică. Mustăciosul a cotit brusc pe podul de la
Facultatea de chimie, a luat-o la dreapta, a făcut un
rondou, a urmat panta unui deal, am simţit că maşina
urcă, s-a oprit.
Piticul a deschis portiera, a coborât, s-a dat jos şi
posesorul şepcii, stârpitura a revenit, labele grăsanului
mi-au căutat faţa pe sub ziar, am simţit un elastic
comprimându-mi ceafa, m-a împins spre avorton, am
fost înşfăcat de cot şi dus undeva pe un drum pietruit
pe care blacheurile îngropate ale încălţărilor mele
ţăcăneau ca potcoavele cailor pe macadam.
Am fost împins cu duşmănie într-o cameră
supraîncălzită, mi s-au scos ochelarii, m-a izbit o lumină
puternică. În faţă - o masă la care stătea o femeie
fără vârstă. Într-o parte, un aparat de fotografiat pe
trepied, ca acelea din Cişmigiu, pentru poze la minut.
Alături, o ţoghie de lemn cu cursor, cum erau prin
dispensare. Lângă aparat, o pocitanie scundă, într-un
halat scurt, soios, de sub care ieşeau pantaloni kaki de
cizmă. Nu şi cizme, individul purta papuci. O urâţenie
de vise rele în spaţiul odăii care părea anticamera unui
tărâm bântuit. Puteai s-o lipeşti pe un tablou de Bosch,
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nu s-ar fi observat adăugirea. O hidoşenie asemănătoare
am mai văzut tot acolo, după vreo două luni, într-o
noapte, în cabinetul lui Enoiu: Alexandru NikolskiGrünberg, sacerdotul terorii. Fă-i indentificarea, a
hotărât bărbatul; femeia fără vârstă m-a întrebat: nume
şi pronume, fiul lui - zi, mă, cum îl cheamă pe tac-to şi
pe mă-ta, născut la? Se uita pe o foaie cu care confrunta
răspunsurile, nu cumva să mint (aşadar fusesem aşteptat
...), pocitania mi-a spus treci, mă, în faţă şi uită-te la
sticlă, a băgat capul într-un soi de mânecă de pânză
neagră, şi l-a scos, pun-te, mă, dân profil, a băgat iar
capul în mânecă, l-a scos, mi-a făcut semn să mă urc
pe mica platformă a ţoghiei, nu înainte de a-mi porunci
să mă dezbrac în pielea goală - dă, bă, jos toate dă pă
tine,
şi
chiloţii,
ce-aştepţi
să
ţi-i dau eu, scoate-i în pizda mă-tii, hai, mai vioi, am
priceput că persoana de sex feminin era imună la
spectacol, ridică braţele, le-am ridicat, saltă-ţi coaiele,
le-am săltat, întoarce-te, m-am întors, apleac ă-te,
m-am aplecat, desfă-ţi bucile, le-am desfăcut.
Rezultatul inspectării tuturor zonelor corpului meu a
părut că-l satisface: nimic interzis nicăieri. Nici măcar
în cur. Femeia îmi scotocea hainele, pipăia cusătură
după cusătură. Mi le-a aruncat: îmbracă-te! Aşteptam
încălţările, indestructibilele mele ghete de toamn ăiarnă, impermeabile, potcovite cu blacheuri îngropate.
Slutul a luat un patent, a scos un blacheu; a tras tare,
cu chiu, cu vai l-a scos. Celălalt n-a vrut să se
desprindă. S-a înfuriat, s-a holbat la minuscula bucată
de metal care nu voia să se dezlipească de toc, a tras
iar. Degeaba.
A renunţat: ia-l în pizda mă-tii aşa, şi mi l-a azvârlit,
înciudat. (Aşa aveam să merg la Jilava şi prin noroaiele
din Balta Brăilei, potcovit la un picior, despotcovit la
celălalt, şontâc, şontâc, până ce ghetele mele, presupus
eterne, şi-au dat obştescul sfârşit). Acu’ semnează!
Acilea, mă boule, unde scrie semnătura deţinutului.
Aşa, acu desfă mâinile, mi-a uns buricele degetelor
cu un mehlem negru, puturos, a răsucit deget după
deget apăsându-le pe un carton cu pătrăţele, mi-a întins
o cârpă, ţeapănă de-atâta folosire, să mă şterg. Pe
masa femeii fără vârstă a rămas averea mea mobilă:
un stilou marca Flaro, una cheie Pax, un carnet cu
notări, buletinul populaţiei, suma de 40,20 lei. Am înţeles
că ritualul iniţierii mele în lumea subterană a Securităţii
s-a încheiat când un sergent, în uniformă, dar cu călţuni
de pâslă, a intrat cu ochelarii negri, mi i-a întins şi,
cum şovăiam, mi-a tras o înjurătură. Mi i-a pus el,
asigurându-se că rotocoalele de sticlă neagră, ca de
sudor, se lipesc perfect de găvanele ochilor. M-a luat
de cot şi m-a împins în întuneric.
*
Facultatea de ziaristică a universităţii „C.I.Parhon”
a fost înfiinţată în 1951. Învăţământ de stat. În realitate,
şcoală de partid. Pe faţă aparţine Ministerului
Învăţământului. Aveam prodecan, decan, în subordinea
rectorului. De fapt fusese creat un incubator ideologic

în care viitorii jurnalişti învăţau la temperatura înaltă a
inestimabilei moşteniri marxist-leniniste să scrie,
devenind cadre de nădejde pe frontul presei. Al
agitpropului. Presă în afara partidului nu există, era
sfânta învăţătură de la Lenin citire. Eram studenţi dar nu chiar ca toţi studenţii, aveam acces la Casa
Ziariştilor, instalată în fostul local al Curentului lui
Pamfil Şeicaru (edificiu impozant, modern, pe care
Securitatea n-a întârziat să-l înhaţe), unde intram, cu
legitimaţiile date de decanat, la filme care nu rulau în
oraş, la conferinţe şi la râvnitele reuniuni dansante
de sâmbătă seara, cu orchestră de calitate şi bufet cu
preţuri îmbietoare. Se discuta în aparteuri, se ciocneau
pahare cu vinuri alese, se dansa, mai ales tangoul, dans
permisiv în lunecarea căruia indivizi între două vârste,
cu nume sonore, unii cu ucenicia făcută pe Sărindar,
îşi sugeau burta încercând să le lipească total de puţin
atractiva lor făptură pe colege de-ale noastre. Ne
amuza îndeosebi un tip cu facies khazar care-şi
comprima nemilos cărnurile excedentare într-un costum
de culoarea antracitului, din stofă scumpă, iscusit croit:
insul purta pantofi de lac neverosimil de lungi şi de
laţi, părând făcuţi mai degrabă pentru mersul pe zăpadă
decât pentru glisade pe parchet. Când reuşea să-şi
ajusteze bine prada, cădea într-un extaz sacadat, în
ritmul tobelor...
Programa analitică era o amestecătură de materii
de cultură generală cu obiecte de specialitate, dominată
de marxism-leninism, desagă elastică în care încăpeau
până la sfârşitul şcolii fel de fel de cursuri: istoria
mişcării muncitoreşti, materialism dialectic şi istoric şi
altele asemenea, elaborate în cabinetele „specialiştilor”
de la Secţia de propagandă a PMR, condusă pe atunci
de Iosif Kişinevski (după nevastă; fost Roitman),
secondat de Leonte Răutu (isteţ românizat din Lev
Oigenstein). Care secţie de propagandă nu mişca un
deget fără încuviinţarea şefilor propagandei Partidului
Comunist (bolşevic) al URSS. Mai erau predate, în
acelaşi spirit marxist-leninist, istoria RPR(nu a
românilor, desigur), economia politică, istoria generală
medie şi contemporană, geografie economică şi politică,
introducere în lingvistică, istoria presei. Au mai figurat
în programă istoria literaturii române, limba română
contemporană - expresie pretenţioasă pentru gramatică
-, logica, nelipsita limbă rusă, apoi istoria literaturii ruse
şi sovietice, nici nu se putea altfel; târziu, în anul trei,
au apărut italiana, doar pentru scurt timp, predată de
profesorul Dumitru Panaitescu (fiul reputatului
Perpessicius) şi franceza; engleza nu avea căutare,
poate pentru că era limba oficială a hegemonului
lagărului imperialist. Am lăsat dinadins la urmă cursul
pe care l-am iubit cu fervoare, predat de un profesor
de talie europeană, Tudor Vianu: Literatura de peste
hotare. Despre acest curs, cu adevărat excepţional, şi
despre magistru ceva mai târziu.
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(va urma)

Gheorghe BACALBASA
,

Dragă Nicolae,
Am să-ţi povestesc
despre biblioteca liceului
„Mircea” aşa cum ne-a fost
dat nouă să o vedem în acea
primăvară a anului 1959,
anul în care au plecat ruşii
din ţară.
În clădirea istorică a
liceului „Mircea cel Bătrân” ne-am mutat în
toamna lui 1958 când au eliberat-o celovecii, dat
fiind că timp de 14 ani de la terminarea războiului
a fost liceul ruşilor, după cum parcul oraşului a
fost parcul ruşilor şi mai aveau şi un teatru, teatrul
ruşilor, actualul „Fantasio”.
Până atunci am învăţat în clădirea şcolii de
fete ce străjuia Valea Portului, fostă „Domniţa
Ileana” şi care pe atunci cred că se numea „Ana
Ipătescu”.
Mircea era o clădire impozantă, generoasă, în
stil clasic, din acelea care s-au construit în toate
oraşele importante în perioada României Mari,
cu un aer de universitate.
Peste liceul reintrat în vechea lui matc ă
domnea, în calitate de director, Chiru Marin,
învăţător care îşi adăugase la studii „Sorbona”,
Institutul Pedagogic de trei ani menit să ofere ţării
cadre didactice pe repede înainte.
Era un tip bolovănos, îmbrăcat cu un pulover
din acelea cu firul gros, făcut cu andreaua şi care
se deşirase pe pântece iţindu-i cămaşa.
Ceilalţi profesori umblau la costum.
Ţin minte clasa, sala de sport, cea de festivităţi,
cancelaria, dar habar nu aveam că liceul era
înzestrat şi cu bibliotecă.
Am văzut-o pentru prima şi ultima dată în
primăvara lui 1959, un munte de cărţi răsărit peste
noapte în curtea interioară a şcolii.
Zăceau maldăr unele peste altele, mii de
volume, potopind locul, de răsfoia foile vântul.
Au stat aruncate zile întregi, fără pază şi nimeni
nu a îndrăznit să se apropie de ele, să le atingă
măcar cu privirea.
Împărtăşeau întrucâtva soarta oamenilor
pentru că, dacă îţi era arestat cineva din familie,
se făcea gol în jurul tău, erai tratat ca ciumaţii.
În mod ciudat, cât timp liceul a fost şcoală
rusească, biblioteca a fost protejată, nu-i interesa
pe ruşi literatura valahilor.
De abia după întoarcerea proprietarilor de
drept, cărţile s-au aflat în pericol.
Ia să vedem noi ce-i aici, să facem oleacă de
ordine!

Dar, într-un fel, cărţilor tot de la ruşi li s-a tras
pentru că, după plecarea sovieticilor, s-a ascuţit lupta
de clasă, trebuia să le dovedim că suntem devotaţi, de
încredere.
1959 a adus un val de arestări şi de persecuţii. Au
păţit-o şi cărţile.
Nu ştiu cine le-a selectat şi pe ce criterii.
Erau mult prea multe ca să fi fost cu toate otrăvite,
cu caracter burghez.
Nu cred că directorul şcolii, Chiru, a fost cel care a
luat hotărârea, dar fără îndoială că ar fi trebuit să facă
parte din comisie dacă într-adevăr a fost una.
Cred că primele au fost aruncate cele în limbi străine
dacă tot nu înţelegeau ce scrie în ele.
Mai târziu s-or fi apucat să le analizeze pe cele în
română, volum cu volum, să vadă dacă e vorba de
carte sănătoasă sau de carte bolnavă, dar mai apoi au
obosit, s-au plictisit, au fost depăşiţi de problemă şi au
început să le arunce cu raftul, le-au declarat la toptan
ca duşmani ai poporului.
Au stat cât au stat în curtea liceului, după care au
fost încărcate în camioane şi au dispărut pentru
totdeauna.
M-a chinuit îndelung întrebarea ce au făcut cu tot
muntele acela de literatură.
Să-l fi reciclat, să-l fi transformat în hârtie igienică
e puţin probabil, dat fiind că acest produs lipsea cu
desăvârşire în timpurile acelea.
Românul se ştergea la fund cu „Scânteia” la care
era obligat să se aboneze şi i se lipea de fese plumbul
purtător al slovei partidului.
Dacă le-au dat foc, trebuie să fi ars mocnit, îndelung,
fără flacără dat fiind că volumele erau toate legate în
piele.
Printre dascălii noştri de clasă era domnul Băleanu,
profesorul de biologie, iar geografia o făceam cu
domnul Datcu, zis şi „Limbuţă”, pentru că avea săracul
un tic, îşi tot muia buzele în timpul predării.
Mai târziu am aflat că fuseseră luaţi prizonieri după
23 August în perioada numită în mod ipocrit
„armistiţiu”. Erau rezervişti, elevi-ofiţeri şi ruşii i-au
umflat şi i-au trimis dincolo de Cercul Polar să lucreze
la mină.
Toţi i-au dat morţi, dar s-au întors şi au fost
profesorii noştri.
La aniversarea a 50 de ani de la absolvire, colegul
nostru Pipel Pestriţu ne-a mărturisit că a sustras în
urmă cu jumătate de veac câteva din cărţile arestate şi
că avea de gând să le doneze bibliotecii liceului.
Dacă a făcut-o, cărţile s-au întors în rafturi ca nişte
morţi vii, au împărtăşit soarta lui Băleanu şi Datcu.
Cu drag,
fratele tău, Gheorghe.
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...de Florin Constantin Pavlovici

În lagărele prin care am trecut, nu se ştia niciodată
unde ne sunt îngropaţi morţii. La Jilava, exista Valea
Piersicilor, unde odihneşte o bună parte din elita
politică a României Mari. La Gherla, în cimitirul Rosza
Sandor, deţinuţii zac în bună vecinătate şi înţelegere
cu răposaţii oraşului. La Sighet, vechea groapă a
săracilor i-a primit cu braţele deschise pe morţii
închisorii şi a devenit groapa comună a demnitarilor
interbelici. La Salcia, secretomania, eternul scut de
apărare al administraţiei, nu lăsa să răsufle nimic.
Poate că morţii noştri îngrăşau pământul pe undeva
prin cuprinsul Bălţii, în vreun loc ascuns aşezământ
privat al Securităţii, consemnat doar în arhivele ei. O
întâmplare măruntă ne-a pus pe o pistă falsă. Un
sergent supraveghetor a luat într-o duminică doi
deţinuţi, i-a scos din lagăr şi i-a pus să sape o groapă
la câteva zeci de metri de baza digului, în apropierea
unei locuinţe de serviciu, cu straturi neîngrijite şi coteţ
de păsări, tipică pentru provizorat. La două, trei
cazmale adâncime, salahorii au dat peste un schelet
de om. Avea ţeasta sfărâmată, iar alături, din vina
cine ştie cărui paznic neglijent, zăceau ruginite,
preţioasele bunuri ale M.A.I.: gamela şi lingura.
- Ăsta n-a murit de moarte bună, a constatat unul
intre săpători. Are capul spart.
- Acoperă-l dracului la loc, până nu-ţi sparge şi
ţie capul cineva, l-a sfătuit gradatul, cu umor de
gropar.
Întâmplarea, care a făcut ocolul lagărului şi a fost
întoarsă pe toate feţele, a dat naştere la o mulţime de
supoziţii, unele mai alarmante decât altele. Zvonurile,

limfa care hrăneşte ţesuturile puşcăriei, s-au potolit
atunci când un veteran al închisorilor şi-a amintit că la
începutul anilor 50 colonia de muncă de la Salcia a
fost populată cu deţinuţi de drept comun şi, mai ales,
cu internaţi administrativ. Pedepsele administrative
nu se calculau în ani, ci în luni: de la două luni la şaizeci
de luni, cu perspectiva ca, la expirarea termenului,
Securitatea să reînoiască sentinţele după bunul ei plac.
Ele nu aveau nevoie de confirmarea tribunalului. Se
dădeau pe baza deciziei nr. 9 a M.A.I., semnată de
ministrul Teohari Georgescu, dar folosită cu mare
pricepere şi de urmaşul său Alexandru Drăghici. Un
colectiv dirijat de Miu Dulgheru-Dulberger, ofiţer
superior în aparatul de conducere al Securităţii,
întocmea tabele, tabelele se trimeteau organelor de
represiune regionale, organele se puneau pe treabă,
îi arestau pe oameni potrivit planificării primite şi îi
expediau prompt la “unităţile de muncă”, denumire
oficială şi decentă pentru lagărele de exterminare. Aşa
se face că în 1952 colonia Salcia era plină cu chiaburi,
ţărani care nu îşi plătiseră cotele obligatorii către stat,
cu meseriaşi nemulumiţi de impozite şi negustori sau
funcţionari insuficient de maleabili, cu proprietari de
case care ezitaseră să-şi predea locuinţele unor
tovarăşi de la partid, cu studenţi care frecventaseră
bibliotecile franceză, italiană sau engleză, considerate
de activiştii epocii drept “focare de spioni”
Amănunte halucinante despre această primă
perioadă a lagărului Salcia aveam să aflu mai târziu,
după Revoluţia din 1989, într-o carte cutremurătoare,
Drumul Damascului, semnată de Doina Jela. Fiind
estrase din documente oficiale, ele confirmă şi
rotunjesc frumos poveştile deţinuţilor. Odată strânşi
laolaltă, reacţionarii (unul fusese închis pentru că
spusese că “pâinea este rece”, iar altul pentru că
fusese auzit zicând “comuniştii ăştia…” ) trebuiau să
fie reeducaţi. Cum educaţia unui om durează de cele
mai multe ori întreaga viaţă, era greu să-i reeduci pe
contrarevoluţionai doar în câţiva ani de puşcărie. Era
greu, dar nu imposibil. Când tovarăşul Marin Jianu,
adjunct al Afacerilor Interne şi responsabil cu lagărele,
a transmis indicaţia de a se folosi bătaia, zelosul
comandant al coloniei de muncă Salcia, locotenentul
Pavel Ion, s-a achitat excelent de sarcina trasată de
superiorul său. “Deţinuţii erau bătuţi în aşa hal, încât
pierdeau carnea de pe ei”, avea să declare mai târziu,
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în faţa unei comisii de partid secrete, un înalt demnitar
comunist, Şef al Ministerului de Interne. Bătea
comandantul, băteau ofiţerii şi subofiţerii, băteau
brigadierii, aleşi de administraţie dintre criminalii cei
mai decăzuţi. “S-a
ajuns până acolo să i
se urineze în gură”, se
descriau, în aceeaşi
declaraţie, metodele
folosite de bravii
pedagogi ai regimului.
În inspecţiile sale
ministeriale, însuşi
Marin
Jianu,
conducător spiritual şi
model al torţionarilor,
îi bătea pe duşmanii
clasei muncitoare
până aproape de
leşin, după care îi ajuta să-şi revină silindu-i să
năduşească în pas de front şi să scandeze lozinca,
profund mobilizatoare şi dragă inimi lui, Stalin şi
poporul rus/Libertate ne-au adus! Cei ce încercau
să evadeze nu trebuiau prinşi, ci împuşcaţi, “ca să nu
se mai întâmple”. Un procedeu simplu şi eficient.
Unele torturi necesitau însă tehnici mai complicate.
Într-o carceră, un martor al atrocităţilor a găsit “doi
în picioare şi doi cu capul în jos. I-am scos afară şi
după două ore a murit…”
În timpul unei inundaţii a Dunării, internaţii fuseseră
luaţi noaptea din colonie şi puşi să umple saci cu nisip
şi să-i aşeze în calea apelor. Cînd s-a produs totuşi
spărtura în dig, au fost obligaţi, sub ameninţarea
armelor şi cu îndemn de ciomege, să sprijine sacii cu
pieptul şi cu spinarea. Valul de pământ s-a prăbuşit
peste ei şi i-a îngropat de vii. Au pierit atunci încă
vreo douăzeci de oameni. Întâmplarea nu avea să
rămână chiar fără urmări. Baronii lui Gh. GheorghiuDej, care se războiau pentru putere, au aruncat vina
unii pe alţii; într-un sistem politic totalitar, numai luptele
intestine mai puteau scoate la lumină frânturi de
adevăr. Cei ce orchestraseră asasinatele - la procesul
ce a urmat s-a vorbit doar despre 63 de morţi - au
fost acuzaţi nu de omor calificat, nu de crimă împotriva
umanităţii, ci de neglijenţă de serviciu. Neglijenţii, 21
de ofiţeri şi 14 brigadieri, judecaţi şi condamnaţi la
pedepse modice, au fost răspândiţi în diverse
penitenciare, uneori în aceeaşi celulă cu supravieţuitorii
vechii lor activităţi educative. Coabitarea călăului cu
victima nu se putea să nu ducă la conflicte violente,
astfel că, printr-o dispoziţie reparatorie a ministrului
Alexandru Drăghici, ucigaşii au fost izolaţi în

închisoarea de la Ocnele Mari, departe de furia celor
ce nu îşi pierduseră încă memoria. Nu le-a fost dat
însă să-şi ispăşească până la capăt pedeapsa.
Ministerul Afacerilor Interne i-a iertat repede, şi pentru
că avea înţelegere pentru
omul supus greşelii, dar
şi pentru că nu se putea
lipsi de angajaţi atât de
pricepuţi. Solidaritatea
criminalilor a funcţionat şi
în acest caz. Un decret
special care a fost
interzis publicării, i-a
eliberat şi i-a repus în
drepturi, i-a ridicat în
grade şi le-a acordat
reparaţii materiale şi
statut de eroi. Şi
ofiţerilor, şi brigadierilor.
Aşa s-a pus temelia digului la care lucram noi
acum. Veteranul nostru împărţise o vreme aceeaşi
celulă cu unul dintre autorii masacrului de la Salcia.
Căzut pe atunci în dizgraţie şi aruncat drept în miezul
de foc al vulcanului, fostul paznic de închisoare se
jura că, dacă îl ajută Dumnezeu şi scapă de acolo, nu
va mai îmbrăca niciodată uniforma pe care o purtase
cu plăcere, dar care îi adusese atâtea necazuri. Când
nenorocirea e mare, şi gândul e mai curat.
Pe lângă scheletul cu capul spart, pământul de pe
malul Dunării Vechi şi-a mai dezvăluit o comoară. La
rădăcina unei sălcii prăbuşite, un deţinut a lovit cu
cazmaua un hârb de oală. S-a aplecat, a îndepărtat
cioburile şi, spre încântarea lui, s-a trezit în palmă cu
două monede de aur. Fără să folosească detector de
metale, fără consultarea unor hărţi codificate, fără
echipament special, în afară, fireşte, de zeghe şi roabă,
banditul a intrat în posesia unei mici comori. În timp
ce monezile treceau din mână în mână şi se făceau
presupuneri în legătură cu ţara de provenienţă, anul
baterii şi puritatea metalului, a apărut supraveghetorul.
După negreaţa din piele şi după galbenul strălucitor
din gură, se vedea clar că noul venit avea legături
trainice şi străvechi cu aurul. Când şi-a dat seama
despre ce este vorba, a început să-i sticlească ochi,
pentru ca numismatul ascuns în el să acţioneze prompt:
- Dă-i încoace, banditule. O să-i depunem la
muzeul M.A.I.
Nu ştiu dacă M.A.I. avea muzee, însă ştiu că forţa
lui distructivă, de invazie barbară, şi-a însemnat
drumul cu destule moaşte, relicvarii, osuare şi
morminte fără nume.
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Dumitru ANGHEL

*

Volumul de versuri Adevăruri mari scrise
cu litere mici, Editura InfoEst, Siliştea –
Brăila, 2015, 88 de pagini, semnat de poetul
Mihai Vintilă, adună 53 de poeme, însoţite de
22 de reproduceri, incluzând şi coperta de titlu,
după tablouri semnate de Gris José Victoriano
González – Pérez, zis Juan, ilustru reprezentant
al Cubismului, stabilit în Franţa; o nouă carte
de avangardă lirică a scriitorului brăilean, alături
de volumele Fiare şi oameni sau Ordine în
gânduri, apărute în 2012 şi 2013 la Editura Pim
din Iaşi, care conferă viziunilor sale poetice o
atitudine manifestă împotriva oricăror staţionări
în clişee.
Primul poem, care a dat şi titlul cărţii, are
valoarea simbolică a unei Ars poetica, pliată pe
metafora unui postulat de creaţie artistică în plan
etimologic: literal şi literar, prozodic şi liric,
moral şi etic; o adevărată filosofie a poeziei, a
unui lirism militant, angajant, chiar şi cu aerul,
uşor frivol, al unei lozinci, dar înnobilată de
contrapunctul baroc al pledoariei pentru o
cauză, evident din domeniul spiritual al artei
Frumosului estetic, chiar şi atunci când... atacul
este îndreptat spre cauzalităţi sociale şi politice:
„Am împăturit cuvintele/ Să fie mai grele în
adevăr,/ Grosimea lor/ Să mişte minţile./ Am
alungit literele/ Să cresc vorbelor/ Mesajul/ Să
se imprime mai bine/ Metodele toate/
Le-am folosit/ Să înţeleagă şi/ Oamenii/ Că
adevărurile mari/ Sunt scrise/ De obicei/ Cu
litere mici” (Adevăruri mari scrise cu litere
mici, pag. 7).
Aşadar, o poezie de atitudine, dintr-un fel
de civism angajant al unui poet-tribun, pe un
registru stilistic din zona elocven ţei, a
expresivităţii sugestive, cu impact emoţional, cu
un rol definitoriu în... Cetate, pentru că:
„...uneori mă rod cuvintele/ Şi muşcătura lor
devine sânge/ Şi mişcă-n vene cu putere/
Ajunge-n creier şi supune” (Coborârea în abis,
pag. 9), şi pentru că: „Sufletul meu e un vulcan
nestins/ Şi lava se mi şcă în sentimente”
(Dincolo de aparenţe, pag. 11); pe o

simbolistică agresivă, militantă şi aceasta, din zona
plasticii cubiste a ilustraţiilor lui Juan Gris: „Portrait
of the Artist’s Mother, 1912” (pag. 22) sau
„Harlequin” (pag. 39).
Există chiar o emblematică paradă pe laitmotivul
tematic al Adevărurilor, care se insinuează
obsesiv, ca o temă muzicală în crescendo, de la
pianissimo la prestissimo, ca în celebrul „Bolero”
de Maurice Ravel: „Gândul bun/ Zboară printre fire/
De neuroni obosiţi/ Când adevărurile mari/ Pot fi
scrise cu litere mici” (Pete de suflet, pag. 17), pe
un contrast, o antiteză, din care se naşte argumentul
benefic al valorii şi frumuseţii, într-o dilematică
alternativă din care Adevărul se încheagă din
bizareria discursului-argument: „Cum, mă întreb pe
mine,/ Să transform răul în bine/ Să schimb un nu în
da/ Să dau noaptea pe zi/ Şi niciodată pe a fi?” (Cum,
pag. 18).
În toată lirica domnului Mihai Vintilă fiinţează,
între liric şi patetic, o încrâncenată atitudine de
misionar, de apostolat pentru o idee, pentru un ideal,
pentru speranţe iniţiatice, la nivelul iluzoriu al unor
vise, chiar în zona fragilă a unor minime realizări,
rezultate, materializări: „Amprente de vise/ Mi-au
rămas pe suflet/ Când gândurile pasiunii/ Mi-au atins
inima/ ... / Încet, încet, ele se şterg/ Dar urma lor
apasă” (Amprente, pag. 21).
Mai există, ca o notaţie descriptivă de S.O.S., o
nevoie de certitudine pe care poetul, altfel un tip
vivace şi optimist, abia dacă-şi îngăduie o rază de
lumină, de Adevăr, un surplus de vitalitate, pe o
mişcare gravă, ritualică: „Deschid ochii şi văd/ Că
sunt doar eu şi oglinda,/ Trist, îndepărtat şi pesimist/
Privesc la o nălucă” (Când închid ochi, pag. 23).
Păstrând proporţiile, sugerez cauzalitatea unei
morale atacată de viruşi sociali de strictă actualitate,
pe sindromul unui proletcultism, din care au răsărit,
florile de mucigai argheziene şi lirismul în clocot
al unui poet ca Nicolae Labiş: „Scaietele/ Ce-nţeapă
o preacurată/ Piele/ Transmite/ O pic ătură de
durere” (Scaietele din sânge, pag. 29).
Poet modern de secol XXI, Mihai Vintilă are
dilematice şi controversate reacţii de atitudine, pe
teme dintr-un banal cotidian şi presiunea unui
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RECENZIE
existenţialism visat, pe care le postează pe un
e-mail virtual, cu largi volute ale unei imaginaţii libere
de orice constrângere: „Ideile curg în deriv ă/
Zbuciumă vise bune şi rele/ Ciocnirile de fapte/ Sunt
complicate/ Şi uneori ne încurcăm/ În ele” (Idei,
pag. 34), pentru ca până la urmă toată iluzia să
devină nălucă, asemeni unei
existenţe smulsă Timpului:
„Lupta se duce-n noi/
Adevărul/ Se scurge în suflet/
Şi iese câteodată/ Când inima
noastră/ Nu mai poate să-l
încapă” (Ibidem).
Iar explicaţia, ca o deziluzie
a unui ecran friabil şi vaporos
al visului, este patetic ă,
descurajant ă: „Ninge cu
sentimente/ Şi ele se aşează/
Peste suflete adev ărate”
(Ninge cu sentimente, pag.
35), ca într-o lume a
contrastelor şi a lipsei de
speranţe. Şi, din când în când,
repetat ca o obsesie a
Adevărurilor parcă sortite să
fie scrise cu litere mici, poetul
declară categoric: „Aştept
adevărurile mari/ Care nu s-au
spus” (O clipă de viaţă, pag. 41), ca o formă de
alienare direcţionată optimist spre viziuni mai
luminoase. Este atât de încrâncenat, de revoltat
împotriva neregulilor şi întâmplărilor stupide din
Lumea aceasta, aparent ordonată, încât poetul
n-are decât o singură alternativă: „Din abis/ încerci
să te ridici/ Pe scări de fapte/ Susţinut de iluzia/
Ideii că reuşeşti” (Când începi a fi Om, pag. 44),
şi atacă, optimist, ca într-o „Simfonie a Destinului”
beethoveniană, cu speranţa că va regăsi o cale de
drenaj, cu tonalitatea spiritual-liric ă a unui Psalm
din noaptea Învierii: „Când vei zări firul de iarbă/
Vei şti/ Că ţi-a sosit/ Destinul de luptă/ Pentru a
începe/ Să fii om” (Ibidem).
Există, cum spuneam mai sus, o obsesie a ideii
de Adevăr, între realitatea unei decizii Divine şi
alternativa raţională a unui postulat filosofic, ori chiar
şi accepţiunea tutelară a Soarelui, a Zeului RA: „S-a
început cu raza/ Născută din Soare/ Îmbrăţişată de
Univers/ Care-obosită a coborât pe Pământ,/
Îmbrăţişarea ei creeaz ă viaţă” (Atingeri
miraculoase, pag. 47), dar acceptă cu riscul unei
alternative atee, din zona Teoriei Evoluţiei Speciilor,
că... „noi/ Suntem rodul acestor/ Adev ăruri
miraculoase” (Ibidem).

Explicaţia rolului tutelar al Adevărului, al
Adevărurilor, este simplă, în limitele unei pedagogii
elementare: „Nu sunt singur. O lume-i cu mine/
Şi-n toate e adevărul vieţii/ Pământeşti” (Gândurile
mele, pag. 49), chiar când invocă o alternativă cu
aerul unei sentin ţe: „Iar tu/ vei fi pe via ţă/
Condamnat la speran ţă”
(Condamnat la speranţă,
pag. 52), pentru c ă:
„Indiferent ce credem noi/
Totul şi toate/ Contează/ Spre
adevăr” (Totul şi toate
contează, pag. 5).
Iar sentinţa poetului este
apocaliptic ă: „Fugind de
adevăr/ Tristeţea se scurge-n
pustii/ Lacrimi ating colbul/ Şi
renasc în alte vie ţi/ Mii”
(Lacrimi şi viaţă, pag. 57), cu
singurele repere ale drumului:
„Oamenii/ Caută esenţa vieţii/
Încercând bucurii/ Şi tristeţi./
Totul e pulbere/ De adevăr”
(Vântul, pag. 60). Eliberarea
de o mare obsesie are
ritualica unei slujbe de
Duminica Floriilor cu o
predică apostolică în dangăt
de clopot şi cu mesaje ale speranţei şi ale renaşterii:
„Lumina adevărului picură-n suflet/ Speranţa zilei
de mâine/ ... / Magia renaşterii/ Timpul îşi deschide
braţele/ Iar noi trăim” (Înviere, pag. 63), iar Crezul
poetului Mihai Vintilă are sonorităţile grave de orgă
ale unui adagio, când sobru, când maiestuos: „Am
bătut cuie în viaţă/ Să încerc să o zidesc/ Să-i dau
un punct fix/ De care să agăţ/ Adevăruri” (Am...,
pag. 77), şi s-a ales cu spectacolul lumii, din care
„Văd zbateri de minute/ Strânse-n speranţe,/ Văd
adevăruri mari/ Îngropate sub efemeride mici” ( Văd,
pag. 79).
Ca să încheie volumul de versuri Adevăruri mari
scrise cu litere mici în nota de deziluzii a
Momentului, cu avatarurile Adevărului substituit de
Minciună, într-un spectacol al unei ipostaze sociale
coruptă, nedreaptă, imorală: „Minciuni ambalate în
adevăr/ Sunt aruncate zilnic/ Spre suflete fl ămânde
de mai bine/ ... / Să vrei o viaţă să trăieşti/ Încearcă
dacă poţi/ În lumea asta/ A minciunii ambalate”
(Minciuni ambalate, pag. 80).
* Mihai Vintilă, Adevăruri mari scrise cu litere
mici, Editura InfoEst, Siliştea, Brăila, 2015.
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IOAN BREZEANU - 100 de ani de la naştere
Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la na şterea
întemeietorului învăţământului universitar
gălăţean - dl profesor IOAN BREZEANU, cel care
în anul de graţie domini 1974, în calitatea de rector al
Institutului Pedagogic din Galaţi, a realizat unificarea
cu Institutul Politehnic din Galaţi fondând astfel
Universitatea din Galaţi!
În fapt, povestea începe în anul 1916, când pe 27
februarie, la Ludişor în judeţul Braşov vedea lumina
zilei Ioan Brezeanu, cel a cărui activitate de-a lungului
timpului se va transforma într-un veritabil blazon
nobiliar academic, care succint se prezintă astfel:
absolvent al Liceului „Gh. Lazăr” din Sibiu (1934); elev
al marelui savant de talie internaţională Nicolae Iorga,
licenţiat „Magna cum laude” al Facultăţii de Litere şi
Filozofie a Universităţii din Bucureşti (1938); doctor
în Ştiinţe Filologice de la Universitatea din Cluj Napoca;
director al Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” (19481959); decan al Facultăţii de Filologie din Galaţi (19621973); rector al Institutului Pedagogic din Gala ţi (19731974); prorector al Universităţii din Galaţi (19741981); Doctor Honoris Causa al Universit ăţi „Dunărea
de Jos” Galaţi; Doctor Honoris Causa al Universităţi
Francofone Internaţionale din Bruxelles; Diplomă de
onoare a Asociaţiei Internaţionale a Educatorilor pentru
Pacea Mondială.
În spatele multitudinii de distincţii academice se
găsesc realizări notabile între care amintim: 23 de
monografii publicate în domeniile folclorului şi artei
populare, învăţământului preuniversitar şi universitar,
istoriei şi culturii, concepute în spiritul mentorului său
mai sus menţionat N. Iorga, după cum urmează: „Pe-un
picior de plai”, (în colaborare cu Gh. Nadoleanu), 1967,
396 p.; „La izvoarele cântecului”, 1969, 450 p.; „În Vadul
Brăilei”, 1970, 306 p.; „Folclor literar de la Dun ărea de
Jos”, 1976, 178 p.; „Păcală, erou al culturii populare
româneşti” (colaborator Cornel Dimitrie), 1978, 223
p.; „Studii de folclor”, 1968, 193 p.; „Valori ale culturii
populare din zona de Sud a Moldovei. Credin ţe. Datini.
Ritualuri”, 1997, 268 p.; „Colindele de la Dun ărea de
Jos. Ritualuri. Poetică”, Galaţi, 2000, 386 p.; „Folclorul
literar de la Dunărea de Jos”, 1987, 176 p.; „Valea
Horincii – vatră culturală”, 364 p.; „Institutul Pedagogic
de 3 ani din Galaţi”, 1964, 86 p.; „Şcoala gălăţeană, 17651948” (în colaborare cu Gh. Ştefănescu), Galaţi, 1994,
416 p.; „Universitatea din Galaţi”, Galaţi, 1990, 386 p.;
„Universitatea Dunărea de Jos” din Galaţi. 50 de ani de
tradiţie universitară 1948-1998”, 1998, 360 p.; „Colegiul
Naţional Alexandru Ioan Cuza (1864-1998)”, 286 p.;
„Galaţi” în limbile română, engleză, franceză şi rusă (în
colaborare cu Gh. Marinescu şi D. Vrabie), 76 p.+hărţi
şi ilustrate; „Regiunea Galaţi” (colaborare cu Gh.
Marinescu), 1972, 270 p.; „Jude ţul Galaţi pe scara

timpului”, (coautor şi coordonator), 1972, 464 p.
+ ilustraţii; „Judeţul Galaţi” (coautor şi coordonator),
280 p. + hărţi şi ilustraţii; „Pechea, arc peste timp”, 1972,
174 p.; „Satul Ludişor”, 1990, 238 p.; „Galaţi - Biografie
spirituală”, 2 volume, 2006.
- o amplă arhivă de folclor ce cuprinde 70 de volume
cu înregistrări manuscrise şi cu mii de metri de benzi
magnetice, apreciată de toţi marii folclorişti şi care a
înscris Galaţiul - „fiul Dunării” cum îl numea cu drag
domnul profesor, în circuitul cultural na ţional şi
internaţional!
Ca o recunoaştere a efortului depus în acest nobil scop,
în 1995 i se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Galaţi.
Remarcăm că a promovat actul educaţional şi cultural
ca o îndatorire patriotică şi o strădanie continuă de
înnobilare sufletească, ca un manifest profund al Şcolii
Ardelene al cărui fiu spiritual a fost, în scopul întemeierii
şi slujirii unei instituţii universitare de-a lungul unei vieţi
dedicate în întregul ei unui ideal naţional.
Ideal naţional pe care l-a servit cu preţul vieţii în timpul
marii conflagraţii mondiale, este vorba de Al Doilea Război
Mondial (1941-1945) când în calitate de locotenent
comandant de companie a luptat de la Cotul Donului pân ă
în munţii Tatra din Cehoslovacia, fiind şi rănit la forţarea
Tisei.
Pentru faptele sale de eroism a fost decorat cu ordinul
„Coroana României” cu spade, în grad de Cavaler cu
„Panglică de Virtute Militară” şi „Frunze de Stejar”,
cls. III şi V, şi înaintat ulterior în grad de general de
brigadă (în rezervă).
Drept pentru care atunci când a fost înmormântat , întro zi de miercuri pe 29 septembrie 2010, a fost salutat la
ieşirea din Biserica Mavromol de o companie de militari
echipaţi cu armamentul din dotare.
Ca fost student al dumneavoastră, Vă prezint onorul,
Domnule General!
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Întotdeauna un miracol se
produce atunci când sunt îndeplinite
mai multe condiţii prielnice. În
primul rând rădăcinile locului de
naştere dau seva care alimentează
sensibilitatea artistică. În cazul
nostru o familie cu trei fete în care
mama este îndrăgostită de frumos şi
cu un tată care o acompania la
chitară, asigura cadrul prielnic de
dezvoltare a unei armonii de familie
complexă în care muzica avea un rol
aparte.
Din fericire această „vrajă a
sunetelor” a fost cultivată în spirit
creştinesc dar şi cu metode creative
la colegiu şi o universitate de mare
prestigiu, care a constituit o rampă
de lansare în actul de creaţie. Dar fără
har artistic şi dăruire perseverentă nu se face
performanţă în acest domeniu, în care concuren ţa este
inevitabilă.
Studiază cu precădere pianul, considerat cel mai
complex instrument, dar se dedică activităţii pedagogice
la nivel universitar, unde prin studiile publicate în
domeniul esteticii muzicale, dar şi a eticii profesionale,
obţine titlul de doctor în pedagogie muzical ă, drept
pentru care este învestită cu înalta responsabilitate de
decan al Facultăţii de Muzică şi Pedagogie Muzicală
din cadrul Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi.
Nimic trainic nu se face fără suflet, iar dăruirea de
sine este parte a succesului. În acest context al
entuziasmului şi dăruirii, trebuie să încadrăm iniţiativa
de excepţie când a înfiinţat Filarmonica de Muzică
pentru Copii (1999), care funcţionează de peste 16 ani,
în paralel cu lecţiile-concert pentru copii.
Cu siguranţă, Margareta Tetelea a fost influenţată
de importanţa pe care o acorda cunoscutul muzicolog
George Bălan educaţiei muzicale. Acesta a fost invitat
la Bălţi şi a ţinut să remarce contribuţiile profesorilor
bălţeni de la această facultate în domeniul concertelorlecţii pentru a înţelege muzica cultă.
Dragostea pentru patrimoniul muzical na ţional se
manifestă prin studiile întreprinse în domeniul
muzicologiei, axată pe activitatea unor personalităţi de
primă mărime în acest domeniu (G. Enescu, D. Cuclin,
G. Breazul), care a avut drept efect implementarea unor
idei pedagogice muzicale din perioada interbelic ă în
actuala metodă de învăţământ artistic. Editează mai
multe cărţi de specialitate, care sunt dedicate atât
profesorilor de muzică, cât şi studenţilor, din care
rezultă evoluţia muzicii din antichitate până în zilele
noastre, trecând prin Renaştere, Iluminism, Clasicismul
francez, Romantism, Impresionism, ajungând la postmodernismul dodecafonic. O adevărată enciclopedie,
în care sunt tratate muzicologia, psihopedagogia şi
practica instrumentală.
Un merit deosebit al Doamnei Margareta Tetelea
este acela de a studia folclorul popular şi obiceiurile

legate de anumite evenimente, precum
nunta tradiţională. Într-o încercare de
a prezenta acest ansamblu la un
Festival de muzică populară la Galaţi,
am descoperit acest ansamblu
folcloric complex, în care muzica se
îmbină fericit cu dansul şi ritualul
tradiţional al nunţilor. Păstrarea
acestor obiceiuri, care din nefericire
încep să dispară chiar acolo unde au
fost create, la ţară, fac ca efortul
doamnei Margareta Tetelea să aibă
şi o semnificaţie de cea mai mare
importanţă: de cercetare şi de
conservare a unor valori de
patrimoniu naţional cultural.
Într-o fericită colaborare la
festivităţile de acordare a Premiilor
Şefilor de Promo ţii de la
Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, a fost intonat imnul
Gintei Latine pe versurile lui Vasile Alecsandri şi muzica
compozitorului italian Marchetti. Pentru prima dată, acest
imn a fost intonat la Montpellier în ziua de 25 mai 1878,
în prezenţa a peste 60.000 participan ţi adunaţi să-l
sărbătorească pe Vasile Alecsandri, care a luat marele
premiu. Corul Facultăţii de Muzică şi Pedagogie Muzicală
din Bălţi a interpretat cu mult talent dar şi cu emoţie acest
imn la fiecare festivitate, în prezenţa oficialităţilor locale
republicane şi ambasadorilor unor ţări reprezentate în
Republica Moldova.
Spuneam faptul că succesul depinde în mare măsură
de condiţiile prielnice care converg spre a stimula actul
de creaţie. Din această categorie face parte şi atmosfera
din familie, cu precădere armonia şi devotamentul soţului
care din fericire lucreaz ă în acelaşi domeniu al
învăţământului muzical. Într-o asemenea familie de
muzicieni este firesc ca şi feciorii să îndrăgească muzica,
mai mult chiar, unul din ei este un remarcabil instrumentist
care concertează în Germania.
Liniştea de familie, atmosfera creatoare din provincie,
unde zbuciumul cotidian este mult redus în compara ţie cu
cel dintr-o capitală, dar şi învăţământul elevat dintr-un
campus universitar în care Biblioteca „Alecu Russo” din
Bălţi, are un rol important în oferta informaţională, vecină
cu o Catedrală ortodoxă, care prin amplasare protejează
spiritualitatea creativă universitară, crează condiţiile
optime pentru afirmare intelectuală de mărime naţională
şi internaţională.
Rămân impresionat de aceast ă deschidere spre
cultivarea învăţământului muzical ca o formă de armonizare
a vieţii spirituale pe care o promovează cadrele didactice
de la această facultate, condusă de profesoara Margareta
Tetelea.
Doamnei Margareta Tetelea îi doresc din tot sufletul
să se bucure de multe succese în aceast ă activitate plină
de armonie şi sensibilitate, care modelează tineretul
studios din Bălţi.
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Cartea de versuri a cunoscutului artist
plastic Alex Ivanov, Mahalaua din capul meu
(Societatea Scriitorilor Militari, Bucure şti,
2007), etalează consistente atitudini pasionale
împărţite între o neabătută uvertură impetuoasă
şi stările meditative
încercate a posteriori,
pline de savuroasă ironie.
Expresia lirică stă sub
semnul metamorfozelor,
pătrundere
într-un
subconştient plasticizant
care
operează
cu
sincretisme adeseori
spectaculoase. Abundă
simbolurile, ipostazele
niciodată uitate: „Puiul de
lup păzea cartea/ cu poeme
de dragoste,/ căci murdare
iluzii de iubire/ ar putea
rupe file din ea./ Tinereţea
mea de mucava, jefuită de
ploi/ ţine loc de uitare./
Trupul meu tânăr, nevămuit
încă de şoapte/ tremură în
rochii de iarnă./ Îmi duc
degetul la gură/ vreau să
opresc oftatul/ iar sânii/ îi
adăpostesc în palme de
teama frunzelor de nuc./
Sunt propria mea femeie,/ cu pielea de var,/
sunt tâmpla rezemată de umărul cald/ sunt
adolescenta pe care vrei s-o ai/ în biblioteca
bunicului.// Sunt o mare primejdie, păzită de
puiul de lup...” Alex Ivanov promovează
bizarul cu puternice valenţe fondatoare. Aceste
poveşti derivă dintr-o marginalitate asumată,
registrul oniric fiind încadrabil într-o falie
estetică eliberată de prejudecăţi. Ne simţim
mereu în căutarea cheilor pentru cărţi,

condiţie ce predispune la adânci evaziuni.
Cosmopolitismul amoros este şi el privilegiat (orgasmul
francez, suedez, elveţian). Câteodată suntem învăluiţi
de o particulară nostalgie dezinhibată. Ludicul amar,
paradoxal, impregnează aproape fiecare poezie din
volum, categorie situată la un
deosebit nivel axiologic: „În
oraşul ăsta, nimeni nu mai
citeşte poezie,/ iar cântece
incurabile se aud prin berării./
Unii oameni muncesc, alţii fură
iluzii./ Se fac afaceri cu mere
şi cu autoturisme/ franţuzeşti,
caii indolenţi trag la căruţe/
decorative, pline cu ţărani în
costume Armani,/ care vin să
vândă produse agrare./
Primarul se freacă pe burtă şi
ţine discursuri/ demagogice
câinilor vagabonzi./ Manechine
superbe îşi lovesc sânii tari de/
bluzele lor colorate, iar ţiganii
vând dolari/ devalorizaţi./ Se
trăieşte din plin în praful cu
miros de crin./ Intelectualii şi
proştii primesc cârje de-a
moaca/ şi au intrare gratuită în
biserici./ Ce să vă mai spun de
prezentările de modă!/ În
fiecare zi, cineva prezint ă
colecţii./ De vară, de toamnă şi de alte anotimpuri,/
colorate veşminte îmbracă trupuri moi,/ căci doar haina
îl face pe om...” Personajele feminine populează intens
versurile lui Alex Ivanov. Ele debordeaz ă de
originalitate, diversele habitudini pu ţin uzuale
stârnindu-ne apetitul savurării unui lirism care neagă
programatic banalul. Iată o elocventă geografie
sentimentală: „În Sud, ea, el şi rădăcini ajunse până/
în dormitorul de sus, înconjurat de cărţi./ La Vest, munţi,
ape şi avioane de hârtie./ La Est, balconul, ţipătul ei
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cu dantelă de noapte.// La Nord, doar eu,/ ninicul ales
pentru o vreme!” Deja tradiţionalul registru eclectic
nu încetează să fascineze, mereu fiind scoase la iveală
sintagme reprezentative pentru o imagina ţie în
expansiune. Rochiile (locuite sau nu), bibliotecile,
culoarea cărţilor şi a vieţii reprezintă doar câteva
motive pe marginea cărora sunt brodate istorii
fascinante. Parcă desprins din Zenobia lui Gellu
Naum, sau poate din Nadja , proza lui André Breton,
acest dialog evidenţiază o pregnantă suprarealitate:
„- Ai câţiva fluturi să-mi dai?, întrebă sec./ Aveam dar
erau de noapte şi era duminică la prânz./ - N-am, i-am
răspuns la fel de sec./ - Atunci, pune-ţi la şoapte aripi
şi vezi de poţi/ zbura în cuvinte!/ - Iubeşti?/ - Aiurea!
Aşa arăt? Nu cred. Rochia şi sânii,/ le-am împrumutat
de la o fostă femeie./ Restul le-am găsit în podul minţii./
- Vrei să pleci?, am întrebat./ Poţi rămâne, dar taci,
mi-a răspuns./ Am rămas,/ Uitându-mă după ea, ca
după mecanicul/ ce repară vise.” Gerul siberian
acompaniază incandescenţele erotice, atât de fertile
estetic. Finalul volumului aparţine ciclului liric intitulat
Din jurnalul intim al amantei mele Vava. Aici sunt
etalate abisalităţi exprimate formal într-o accepţiune
comprimată, în fond pline de nuanţe ce se dezvăluie
odată cu aprofundarea aserţiunilor. Astfel putem
măsura, iluzoriu, distanţa dintre „violoncelul de sticlă”
şi oglinda reflectând „rochia de mireasă”, peisaj în
care patina unor iubiri odată incandescente este
preponderentă. Uitarea se înconjoară cu discursuri
asumat decadente, pour les connaisseurs: „Pianul
rugineşte, nici parfumul tău nu-l mai simt, nu ştiu câţi/
trandafiri mi-au devastat sufletul, nu ştiu cui să-i dau
nopţile/ mele... ştiu doar că nu te mai ştiu.” Astfel se
prezintă misterele sufleteşti pe care nu le mai poate
inspira decât iarna aspectată nocturn, făgăduind
percutante expresii senzualiste. Câteodată, amintirile
pot fi „bijuterii de tinichea”, iar, special tip al
concupiscenţei, „orgasmul femeii e de lemn”. Pe
coperta IV a volumului, Liviu Vişan sintetizează
persuasiv filonul ideatic al versurilor ce compun
Mahalaua din capul meu: „Poezia lui Alex Ivanov
se hrăneşte din tensiuni sufleteşti incurabile, din ezitări
şi interogaţii existenţiale profunde, din imagini fruste
ale unor realităţi sentimentale. Ea este expresia unei
sensibilităţi maladive, strivite între două realităţi: aceea
pe care poetul încearcă să o trăiască şi cea care, mult
mai puternică, îl trăieşte cu un soi de perversitate, cu
brutalitate chiar, îndepărtându-l de marile idealuri.”

20 de ani de „Dor Românesc”
La Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud a avut loc joi 2 iunie colocviul
naţional cu tema „Promovarea folclorului
muzical şi coregrafic şi valorificarea scenică
a acestuia în cadrul ansamblurilor profesioniste
din România”.
Colocviul s-a înscris în suita de manifestări
prilejuite de aniversarea a 20 de ani de
activitate a Ansamblului Profesionist „Dor
Românesc” al Centrului pentru Cultură Bistriţa.
Au fost prezenţi manageri de instituţii culturale,
dirijori şi coregrafi ai ansamblurilor
profesioniste din ţară.
În cadrul colocviului s-a discutat pe larg
despre folclorul muzical şi coregrafic şi felul
mai mult sau mai puţin profesionist în care este
adus în faţa publicului, despre faptul că doina
românească a fost înscrisă în lista patrimoniului
imaterial al UNESCO şi de faptul că tot
folclorul românesc trebuie protejat şi promovat
ca bun din patrimoniul naţional, lucru care, din
păcate, se întâmplă mai puţin decât trebuie.
Seara s-a încheiat cu un spectacol folcloric
adus în scenă de Ansamblul „Dor Românesc”,
cele mai frumoase şi valoroase cântece şi jocuri
reprezentative pentru zona Bistriţa-Năsăud fiind
valorificate cu profesionalism.
Ion Horujenco, George Bînţu
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Un manuscris inedit al profesorului
Gheorghe N. Munteanu-Bârlad (I)
La Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară
„Sextil Puscariu”, filiala Cluj a Academiei
Române, se găseşte un manuscris, olograf, trimis
de la Galaţi, de către profesorul Gh.N.MunteanuBârlad, cu referiri la terminologii folosite în această
Schelă a Dunării.
Textul este important deoarece autorul
selectează termenii folosiţi în administraţia din
Moldova, dar şi în literatura românească, din
veacurile
XVII-XIX.
În unele cazuri am intervenit în text, cu note de
subsol. Publicarea acestui manuscris precede
cartea Istoria oraşului Galaţi, autor, Gh. N.
Munteanu-Bârlad, în curs de apariţie la Editura
Muzeului de Istorie Galaţi.
Iată conţinutul manuscrisului adaptat normelor
ortografiei actuale:
Material de expresii arhaice din limbajul de
administraţie al Schelei portului Galaţi din
veacul al XVII şi al XVIII, sub directa influienţă
greco-bizantină şi turcească, şi după 1829,
rusească. Culese din „ISTORIA ORAŞULUI
GALAŢI”, manuscris al lui Gh. N.
Munteanu-Bârlad, profesor la Seminarul din
Galaţi, Str. Foti, nr.17.
Deşi turcii n-aveau voie, după vechile
capitulaţiuni, să se aşeze definitiv pe pământul
Moldovei, totuşi sub puternica influenţă
turcească, din a doua jumătate a veacului al
XVIII-lea, ei înfiinţară la Galaţi un şantier la
cheiul Dunării, pentru construirea corăbiilor,
din lemnul codrilor Moldovei.
Şeful şantierului era un reizi – antreprenor
de corăbii, însărcinat şi cu transportul zaharelei
pe corăbii şi cu primirea înalţilor musafiri
împărăteşti. Niciodată turcii n-au avut aici
geamie 1 . Şederea turcilor la Galaţi era
vremelnică, iar numeroşii termeni rămaşi din
administraţie, la Schele, erau împrumutaţi mai
ales prin negustorii greci, care înso ţeau
mărfurile la Ţarigrad.
Pe corăbiile sosite din Stambul se aduceau
la Galaţi, postavuri fine, brocarde de aur, catifele
şi atlazuri pentru stiharele preoţeşti, cameloturi,
ţesături cu păr de cămilă pentru haine boiereşti,

dulămi, sucnele, zăbune, ghiordii, tâmtăvele şi alte
stofe preţioase, cuvinte întrebuinţate în epoca
Fanarioţilor, şi din care n-au mai rămas astăzi decât
arhaisme.
La Schele
Sultanul trimitea primăvara un nizam (poruncă)
Domnului, după vreme „să plătească fiiatul care se
tae pre tot anul la Schela Galaţi”.
În nizamul Sultanului se cerea cherestea pentru
„Tarapana emini” şi pentru „Ismail-bei”, şivimuri
de brad, canatlâcuri (scânduri la fereastră), tălpistejar (grinzi), cifti-dulapi-stejar, avtaceap-stejar,
galaţi-dulapi-stejar, aduse la Galaţi pe carăle
mocăneşti de la Soveja, Caşin, sau pe plute pe Bistriţa.
Primăvara malul Schelei era plin de gelepii
(măcelării), de gaelgii (ciobani turci), de beclegii
pentru furniturile de beilic, capanlâi (odinioară,
neguţător turc care venea în ţară să cumpere de la
săteni provizii – grâu, miere, unt, său – pentru
îndestularea Împărăţiei şi a garnizoanelor din cetăţile
dunărene; capanlâii au tăiat nartul grâului la schelele
Dunării, pe şase lei chila şi pe cinci parale ocaua de
unt şi miere. La Schele se întâmplau adesea certuri
între eruzii lafi de prin Synope şi Trapezunt, cu
cărăuşii moldoveni. Mulţi lafi cumpărau moşii şi
rămâneau în ţara de împământenire.
Iali-agasi, era şeful satelor creştine moldoveneşti,
numit de turci controlor la aprovizionări, alături de
un subaşa, controlor turc.
Grânele erau măsurate cu chila de baniţă specială
de la Stambul, numită Stambol-chilasi.
Chiatibul, era scriitorul turc care sta jos turceşte,
pe podea cu picioarele încrucişate, şi nota mărfurile
descărcate din corăbii pe cheiul portului; alături
direicci-başa (căpitanul de schele), bea cafea şi fuma
din narghilea ori ciubuc. În corăbii se încarcă:
zaherea mucaesi, tumurugi (cherestea grea), sticeri
de brad şi mahracuri.
Din Galaţi s-a trimis o „mehtupuri2-gospod (care)
au mers la Slănic în 1774”. Constantin Mavrocordat
făcu boierilor, în anul 1761, nafacă3.
La sfârşitul veacului al XVIII-lea erau la Galaţi
buluc-başii, ca şefi de echipe în serviciul Hătmăniei,
un fel de infanterie pentru serviciul de edilitate, de
pompieri, de paznici la aresturi, la graniţe, pe uliţe
şi mahalale.
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La biroul buluc-başii, unde era şi arestul, mai
erau steguleţele, trâmbiţele, surlele şi tobele
trebuitoare la serviciu.
Peste Dunăre, în dreptul oraşului era Odaia, adică
locul înţărenit, unde se strângeau vitele, de erau
hrănite şi pregătite pentru tăiere spre a fabrica
pastrama de trimis la Constantinopol.
Stăpânirea aduna pe lăturaşi, oameni străini fără
căpătâi, aflaţi prin oraş ori ascunşi prin satele din
ţinut, şi-i aşeză prin slobozii.
De la crâşmele din târg se strângea venitul
kaminei, care era venitul vel căminarului.
Pentru vitele strânse la ernatic, în aşteptarea
desprimăvăratului, se plătea „plata Kuniţei”4.
La Schele erau căutaţi dulapii moldoveneşti,
numiţi şi „Galaţi”, care nu putrezeau repede, erau
groşi şi n-aveau cioturi.
Cârduri mari de oi, din rasa craman şi ghivergic,
erau încărcate cu miile, primăvara în corăbii, pentru
bucătăria sultanilor.
În 1823 sosi la Galaţi din Ţarigrad clucerul
Costachi Teodoru cu direccibaşa pentru aducerea la
Galaţi a măsurilor de cherestea şi a cotului tersanelei.
La schele erau de pază căpitani de schele pentru
a păzi „tarsanaua”. Acest căpitan era un om special.
În 1824 cărăuşii duceau la Iaşi, din Galaţi, opt
sanduce5 şi un buriu6.
Pentru traducerea din limbile neamurilor străine
orientale şi apusene, se afla la Schele un „tergiman”,
un tălmaci cu biroul special.
La descărcarea mărfii din corăbii se făcea
tocmeală sau ruptă7, de unde avem ruptaşii.
Cazaclii, erau negustorii de vinuri.
Oile aduse pentru export în Împărăţia Sultanilor
erau adăpostite „la perdea”, făcute din bârne şi
scânduri.
Negoţ
În iarmaroc se vedeau vitele tăngăluite, adică
însemnate cu pecete (tanga), după moda tătărască.
Tergiman-odasi, era biroul tălmacelor din Schele.
Chehaia, era şeful de birou la Schele, director.
Perilipsis, sau rezumatul de acte şi documente
(uric).
Culucciu, era un paznic de noapte în oraş; avea
sarcina de pompier, fiind dotat cu cange, cofă, topor
şi saca cu apă.
În port erau pe Dunăre „galioane”, corăbii mari.
Spaniolii numeau astfel corabia lor de transportul
mărfurilor. La turci, corăbiile de război se numeau
galioane.
Meserii străvechi
Din cele mai vechi timpuri (sec. XVI), găsim
organizată la Galaţi breasla meşteşugarilor olari,

fierari ş.a., organizarea în bresle fiind după
specialitate; breasla era condusă de un staroste, sau
pe turceşte, maimar-başa. Şeful breslei inferioare era
vătaful, ajutat de 24 membrii aleşi, mai bătrâni, mai
târziu numiţi epitropi, care ajung conducători în oraşe.
Dările breslei erau strânse de ceauşi, slujbaş plătit
din casa breslei. Breasla prăznuia un Sfânt ca patron
pentru propăşire.
Cuvinte în administraţia Schelei Galaţilor, în
veacul al XVIII-lea
Tarsana – arsenal
Darvori – cărăuşi de lemne
Serdarul – şeful poştelor
Mahmedarul, era şeful suitei (escortei) pentru
musafirii simandicoşi în trecere prin Galaţi.
Bulucbaşa de Galaţi, era căpitanul de regiment
(trupă).
Buiurdiu, ori buiurultiu, ordinul paşei ori al
vizirului. „În 1764, veni la Galaţi cu haremul său
Hafis-Ahmet Paşa. Chiupriului-olu, veni cu bolozanul
pe apă şi cu buiurultiu şi tefter de cele ce-s din schelen schele.
Pe drumul Galaţilor vin: „surmaci, trâmbaci şi
un doboş, 2 armăşei, 2 şetrari, 6 masalagii leventi, 7
comişei, 1 curălar, 1 cocieriu, 1 ţigan hierar, 1
cămăraş gălăţan, 17 vizitei străini, 66 telegari, 2
bucătari, o scatulşă cu vutcă, un odobaşă de levinţi
cu cartă ce merge la Galaţi”.
În 1805 „o parte din giuvargilea sosea la Galaţi;
din păduri se tăiau, cu banii lui Moruzi, şi se cărau
la Galaţi, top-condaclariu. La plata de zaherea şi
iznaşe-zaherea...au teslimanisat locuitorii la Schele
Galaţii”.
Tartana, luntre lungă, păzită de un om.
La schele era: poslujnici (slujitori), rusnaturi
(biruri indirecte), mortasipie (taxe pe vitele vândute
în iarmaroc, pe pământ boieresc).
Note:
1
Gh.N.Munteanu-Bârlad se referea la perioada de
până în anul 1894. Sultanul Abdul Hamid trimite o
scrisoare regelui Carol I rugându-l să accepte ridicarea
unei geamii la Galaţi. Geamia din Galaţi a fost ridicată
în anul 1894, însă a fost demolată, din „raţiuni
edilitare”, în anul 1984;
2
scrisoare oficială;
3
neajunsuri;
4
impozit pentru cirezile de vite;
5
lăzi;
6
butoiaşe;
7
impozit în patru rate anuale;
(va urma)
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Revista Dunãrea de Jos - nr.172

Pedagogul, scriitorul, jurnalistul, istoricul şi criticul 2004-2010 a fost secretar de redacţie al revistei, iar din
de artă Corneliu Stoica aniversează în vara aceasta o vârstă anul 2011 şi în prezent susţine o rubrică permanentă
de aur, 75 de ani. Este născut la mijlocul lunii iunie, pe intitulată Plastică.
Activitatea care l-a consacrat însă pe Corneliu Stoica
data de 15 a anului 1941, în satul Măcişeni, comuna Corni
din judeţul nostru. După studiile primare şi generale, este aceea de istoric şi critic de artă. Prin cronicile
expoziţiilor de artă organizate în
clasele I - VII, efectuate în localitatea
oraş, medalioanele privind viaţa şi
natală, este admis la Liceul „Vasile
creaţia plastică a artiştilor gălăţeni
Alecsandri”, Galaţi, pe care îl absolvă în
publicate în toate revistele locale –
anul 1959. Îşi continuă studiile în
Dunărea de Jos, Porto Franco,
filologie la Institutul Pedagogic de 3 ani
Axis Libri, Şcoala gălăţeană etc.,
din Galaţi, după care la Facultatea de
prin intervenţiile de mare probitate
Filologie a Universităţii Bucureşti şi la
profesională susţinute cu prilejul
Facultatea de limba şi literatura spaniolă.
unor manifestări de profil, Corneliu
Debutează în profesia de pedagog în anul
Stoica a promovat înalta valoare a
1963, la Şcoala din comuna Şendreni,
artei plastice gălăţene în comunitate
unde îndeplineşte şi funcţia de director
şi la nivel naţional. Este
coordonator, iar din anul 1978 şi până
impresionantă colecţia de lucrări de
la pensionare, îşi exercită profesia la
istorie şi critică de artă apărute sub
Şcoala nr. 29 din Galaţi, unde mulţi ani
semnătura lui Corneliu Stoica:
este director sau director adjunct.
Artişti plastici de la Dunărea de
Concomitent cu activitatea la
Jos (1999), Monumente religioase
catedră, profesorul Corneliu Stoica este Portretul scriitorului realizat de
din Municipiul Galaţi (2001),
pasionat de fenomenul cultural, de pictorul Teodor Vişan
Monumente de artă plastică din
creaţia literară, de istorie şi critică de
artă, de jurnalism. Publică încă din anul 1959 în presa Judeţul Galaţi (2003), albumele dedicate artiştilor
timpului, în Viaţa nouă, Viaţa studenţească şi Scânteia plastici Teodor Vişan, Nicolae Einhorn şi Nicolae Gavrilov,
Tineretului, poeziile şi comentariile sale literare Itinerarii artistice (2004), Pictorul Nicolae Mantu
aducându-i mai multe premii. Este promovat ca instructor (2005), Întâlniri confortante (2005), Interferenţe
la Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă, (2009), Popasuri ale privirii (2013), Dicţionarul
calitate în care promovează valorile tradiţionale ale artei artiştilor plastici gălăţeni (2013, ediţia a doua, care
gălăţene. Mai mult, împreună cu istoricii Ion T. Dragomir conţine peste 220 de nume de artişti gălăţeni), Monumente
şi Mihalache Brudiu elaborează lucrarea Muzee şi de for public din Municipiul Galaţi (2015).
Dimensiunea cea mai relevantă a operei lui Corneliu
monumente gălăţene, care apare în anul 1974.
Transferat la Şcoala nr. 29, începând cu 1 septembrie Stoica este cea educativă. Cărţile sale sunt utile şcolii,
1978, Corneliu Stoica îşi dedică o mare parte din timp şi profesorilor de educaţie plastică, de istorie, de limba şi
îndrumării elevilor în arta poeziei. Revista Petale de literatura română, de religie, diriginţilor, elevilor şi
lumină, cuprinzând creaţiile literare ale elevilor şcolii, studenţilor. Lecţiile din clasă sau din atelierele de creaţie
coordonaţi de profesorul Stoica, obţine premii şi diplome plastică pot fi ilustrate cu texte şi cu imagini convingătoare
la toate concursurile de creaţie organizate la nivel din cărţile profesorului Stoica, dovedind că istoria şi
judeţean, zonal sau naţional. Cu prilejul unui recent dialog cultura spaţiului gălăţean fac parte din patrimoniul
cu mentorul Petalelor…, i-am înţeles emoţia când îmi naţional.
Ca o recunoaştere a meritelor profesorului Corneliu
spunea că „revista a fost deosebit de apreciată la vremea
respectivă de scriitori precum Alexandru Mitru, Tudor Stoica în promovarea artei şi culturii gălăţene stau mărturie
Opriş, Ioan Alexandru, Valeriu Gorunescu, Ion Trandafir, premiile şi diplomele obţinute de-a lungul timpului:
Ion Chiric, Apostol Gurău, Teodor Parapiru etc.” „Mă premiile Revistei Dunărea de Jos (2005, 2008, 2015),
bucur, a continuat scriitorul Corneliu Stoica, că unor elevi ale Revistei Şcoala gălăţeană (1997, 2004), premiul
de atunci le citesc astăzi versurile în publicaţii locale şi Municipiului Galaţi (2010), premiul Direcţiei pentru
naţionale, că îi văd semnând în paginile unor publicaţii de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi
prestigiu.” În acelaşi timp, profesorul Stoica publică în (2016) etc. Este membru al Societăţii Scriitorilor
presa locală şi centrală, în revistele pentru copii ale vremii, „Costache Negri”, Galaţi, iar din anul 2007 este membru
editează mai multe plachete şi volume de versuri (Numai al Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P.R.).
Aniversarea a 75 de ani de viaţă îl găseşte pe Corneliu
stejarii, Cetatea primăverii, Ţara cu văzduh de
ciocârlii, Toamna scrie simfonii, Casa bunicilor, Ochi Stoica în plină activitate creatoare. Scrie despre artă şi
despre artişti, participă la manifestările expoziţionale de
de copil etc.)
O consistentă activitate redacţională şi publicistică gen, este întotdeauna dispus dialogului, citeşte, se
desfăşoară omul de cultură Corneliu Stoica la revista de documentează în perspectiva apariţiei unor noi lucrări.
Sănătate şi La mulţi ani, Domnule Profesor!
educaţie şi cultură Şcoala gălăţeană, unde publică încă
din 1990, anul de apariţie a publicaţiei. În perioada
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...sau cronica unei Românii nedorite
Realitatea României contemporane la mai bine de
25 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989 este, din
păcate, una dezolantă prin starea de fapt care s-ar
traduce printr-o serie întreagă de neîmpliniri şi derapaje
de la conduita normală a unei societăţi civilizate.
Acest lucru este sesizat de adevăraţii oameni de
spirit, care prin condeiul lor scot în
evidenţă tarele unei lumi care nu s-a
apropiat încă de normalitate, şi în
acest sens, semnalăm apariţia
editorială în luna mai a anului curent
la Editura Măiastra din Târgu Jiu a
cărţii „Hoţie şi Prostie sub aceeaşi
pălărie”, autor Gheorghe Filiş.
Acest volum, al şaptelea al
autorului, care demonstrează o
activitate prodigioasă a acestuia, este
o cronică a zilelor noastre alcătuită
din pamflete şi satire în versuri
dominate de un realism impresionant.
Gheorghe Filiş este un veritabil
oracol de la Maghereşti, care critică
şi critică în poeme-pamflet neregulile
de la Guvern, Parlament sau
Preşedinţie într-un limbaj spumos, neaoş, ce s-ar
traduce prin „spunerea lucrurilor pe nume, pe
româneşte”, adică face efortul de a le spune lichelelor
lichele, hoţilor hoţi, derbedeilor derbedei… ş.a.m.d,
reliefând umorul acela oltenesc făcut celebru de Nea
Marin, acel miliardar al satirei româneşti.
Analizei lucide a autorului nu îi scapă nici un aspect
al exerciţiului democratic, şi spre exemplificare, deşi
partidele politice ar trebui să fie un factor determinant
al funcţionării democraţiei de când e lumea, autorul le
prezintă ironic-realist astfel:
„Partidele-s, ca legumele-n ghiveci,
Pomenile se-mpart, furiş, prin dos,
Se scot… şi toroipanele din teci,
Şi iar se minte-al dracu de frumos! ”
În aceeaşi notă, exerciţiul electoral democratic
civilizat este descris plastic astfel:
„De noi se ţin precum un scai,
De zici că-s molime letale,
Cu damf urât de putregai,
Cohorte groase, triumfale.

La patru, cinci sau nuş câţi ani,
Ca la paradă cu cocarde,
Simţind că-i iarăşi rost de bani,
Le vezi pe uliţe, în hoarde.”
Este o realitate întâlnită din păcate ciclic cu ocazia
campaniilor electorale din ultimii
douăzeci de ani!
Analiza acidă ajunge chiar şi la
Biserică văzută într-un crochiu astfel:
„Adesea, chiar „fii” cu potcap,
Trimişi de Domnul pe pământ,
Ce-s alintaţi, de unii „ţap” (n.n-?),
Sâ-n depărtaţi de Tatăl Sfânt.”
Şi faptul că are dreptate este
dovedit de scăderea încrederii
românilor în Biserica Ortodoxă
Română, potrivit unui sondaj recent
dat publicităţii, efectuat pe un
eşantion al populaţiei din Bucureşti!
Trecând de la particularităţi la
cadrul general acesta e prezentat
astfel:
„Pe-a ţării trâmbiţată glie,
C-o fi din dragoste sau ură,
Într-o deplină veselie,
Se bea, se cântă şi se fură.”
Una peste alta, potrivit lui Grig. M. Dobrescu:
„poemele strânse în volum de Gheorghe Filiş sunt o
cronică fidelă şi necruţătoare a unei perioade mai mult
decât nefaste din istoria României, o istorie din care
şi-au pierdut scaunul voievozi şi oameni de frunte şi
au intrat- probabil pe uşa din dos, ori pe uşa din faţă
cu un bacşiş „legal” dat păzitorilor ilegali - prezentatori
TV, bastarzi aşa zişi regali, infractori celebri ajunşi
guvernanţi sau parlamentari şi meseriaşe din Crucea
de Piatră, chiar dacă acea „cruce”… nu mai există
azi.”
Noi salutăm cu respectul cuvenit demersul unui om
care a înţeles că în vremuri tulburi este o datorie a
omului de spirit de a-şi pune pana, chiar şi acidă uneori,
în slujba cetăţii, pentru ca polys-ul să revină la
normalitate.
Eduard Mihalcea
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Costin CROITORU

Note de lectură cu privire la unele expresii
româneşti referitoare la bani (II)
C. Serie adjectivală cu referire la
modalităţile de efectuare a plăţilor:
În cadrul acestei grupe, sintagmele formate
din substantivul bani urmat de un determinant,
adjectiv sau construcţie adverbială, provenind
dintr-un inventar bogat de termeni, se referă în
primul rând la modalitatea de constituire a sumei
destinate unei tranzacţii (bani grămadă, bot,
spiţă, uscaţi), iar, în al doilea rând, la
modalităţile în care se efectuează o plată (bani
gata, număraţi, peşin, sunători, lichizi,
numerar).
1. bani gheaţă = bani acumulaţi în timp,
îngheţaţi din perspectiva circulaţiei. În ceea ce
priveşte modul în care s-a constituit suma
destinată unei operaţiuni comerciale, aceasta
apare în primul rând în construcţia bani
grămadă, desigur, acumulaţi în timp, ban cu
ban, teanc peste teanc, fişic lângă fişic.
Ideea de a pune bani deoparte (vezi supra: a
aduna bani albi pentru zile negre, dar şi în
perspectiva adună cu firul ca să ai cu
grămada) în sinonimul cuvântului grămadă bot (bani bot, vezi şi expresia legat bot = legat
grămadă1) şi de asemenea în formulele bani
spiţă şi bani uscaţi. Formula consacrată de a
aduna este puţin câte puţin, cu ţârâita. Din
aceeaşi sferă a verbelor care redau curgerea
atât a lichidelor cât şi altor materii în stare de
pulbere, granule, pot fi amintite a picura în
ipostaza: dacă nu curge, măcar pică şi a
umbla - a curge care atunci când fac referire
la bani însemnând a se afla în curs, în
circulaţie. Tot în acest context trebuie
menţionată şi constituirea reprezent ării
comparabile bani lichizi, lichidităţi din
franţuzescul argent liquide, liquidité.
Imaginea curgerii banilor într-un depozit privită
şi din perspectiva ieşirii lor de pe piaţa financiară
i-a putut asocia termenului ban însuşirea
solidificării lichidelor, numit prin gheaţă.

*

2. (a pune) banii jos = a plăti cu bani gheaţă,
monedele fiind numărate pe o haină, pe o bucată de
pânză, aşternută pe pământ. Ca finalitate a procesului
de negociere, după acceptarea ultimului preţ, urmează
formula adresată cumpărătorului, în fapt un automatism
verbal: plăteşte, dă banii! Banii jos! Expresia apare
şi ca somaţie indicând modalitatea tâlharilor de a intra
în posesia banilor, în condiţiile în care au braţele
ocupate cu armele. Totodată mai poate fi amintită aici
modalitatea schimbului direct de bunuri în cadrul căruia
mărfurile se etalau jos, una lângă alta şi de cea a
prezenţei, în paralel, a banilor de diferite provenienţe
şi valori ce impuneau operaţiuni de schimb, de
echivalare. În legătură cu această ultimă realitate,
avem următoarea relatare 2: „la 1859... monedele ce
circulau în Moldova erau emanate mai de la toate
statele din Europa şi de tot felul de valori, aşa că nimeni
din popor nu mai ştia adevăratul lor curs, trebuind ca
fiecare om, când negoţa ceva, să treacă prin filiera
zarafilor, cari stăteau înşiraţi cu mese şi tejghele prin
mai toate uliţele oraşelor din ţară, gata a schimba bani
de tot felul, contra unui baş (agio), pe care’l fixau după
placul lor”.
3. bani spiţă = bani în numerar, moşteniţi. În
această situaţie semnificaţia substantivului spiţă este
incertă. Ipotetic, raportarea poate fi făcută la una din
semnificaţiile privitoare la relaţiile sociale - totalitatea
persoanelor înrudite prin sânge sau alianţă, în
mentalitatea persoanelor de condiţie modestă din
mediul rural, o sumă de bani gata fiind una moştenită
(de-a gata, în acelaşi sens expresia fecior de bani
gata = persoană care nu are grija zilei de mâine, trăind
cu averea moştenită de la părinţi). Aşadar bani spiţă
ar putea însemna bani moşteniţi.
4. bani uscaţi = bani grămadă, în numerar. Din
nou semnificaţia determinantului este incertă; pare a
fi sinonimă celor discutate anterior: (bani) gheaţă,
grămadă, gata. Astfel sintagma bani uscaţi, utilizată
mai de grabă într-un cadru familiar, ar simboliza
blocarea, păstrarea unei sume într-un depozit.
Prin comparaţie operaţiunea de uscare este utilizată
pe scară largă la conservarea şi păstrarea
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diverselor alimente.
5. un ort, un zlot, un tult şi o oală de unt = (a plăti)
un preţ exagerat, de-a valma, „claie peste grămadă”.
Expresia subliniază prin enumerarea cumulativă,
pretenţia la un preţ considerat exagerat. Concomitent,
sintagma reprezintă şi un micro-repertoriu al pieselor
numismatice vehiculate în Ţările Române. Ortul, de
origine săsească, dar pătruns în română prin filieră
poloneză, numeşte un ban de valoare redusă,
reprezentând plata preotului pentru serviciile religioase
prestate (vezi infra: ortul mortului). Zlotul, monedă
de aur ungurească sau transilvăneană (florin sau ducat).
Este vehiculată începând din secolul al XV-lea şi va
circula până în secolul XIX. Tultul denumea o monedă
divizionară turcească din argint (= 1/3 dintr-un piastru),
cunoscut în mediul românesc şi prin termenul leiţă. A
circulat în secolele XVII-XVIII şi prima jumătate a
veacului următor.
6. bani-muncă = semne monetare emise de unele
întreprinderi industriale, cu scopul de a plăti, parţial ori
total, salariile muncitorilor (Marx îi numea „ utopieplată”). În România sunt utilizate şi în agricultură. Se
cunosc de pildă emisiunile monetare ale administraţiei
moşiei Guşoieni din jurul anului 1870, prin care se
recompensa munca ţăranilor astfel: piesa de cinci bani
reprezenta contravaloarea unei zile de muncă, iar cea
de 100 bani contravaloarea unei luni prestate; în
schimbul semnelor monetare ţăranii primeau, în timpul
iernii, câte un „ciur de mălai” de la curtea boierească,
pentru o zi lucrată3.
D. Serie adjectivală cu referire la proprietăţile
metalografice ale banilor:
1. (ban) aspru = (nummus) asper (lb. latină) =
monedă aspră, recent bătută/emisă şi deci neuzată prin
frecare/fără a avea relieful aplatizat. În timp termenul
evoluează desemnând pe rând moneda şi apoi moneda
de argint, de unde, pe considerente ale proprietăţii
cromatice a ajuns să însemne alb [vezi supra (ban)
argint]. În accepţiunea sa secundară, termenul
desemna diverse piese de argint turceşti, de valori
variabile, cu o circulaţie intensă pe teritoriul Ţărilor
Române4 din a doua jumătate a secolului al XV-lea 5.
Asprul otoman a fost emis pentru prima dată în timpul
domniei lui Orhan Gazi (1324-1362), preluând numele
monedei bizantine aspron.
2. (ban) chior = (para) chioară = monedă găurită,
de valoare mică sau chiar fără valoare. În acest din
urmă caz este vorba mai degrabă de o deformare a

piesei numismatice ce a dus la deprecierea ei, ca şi în
cazul expresiei para frântă. Imaginea devalorizării, a
lipsei totale de preţ apare în expresia a nu face nici
două parale mai ales când acestea sunt deformate
frânte sau chioare - a nu face nici un (ban) chior;
a nu avea nici o (para) chioară; a nu avea nici o
para frântă6. A se face distincţie în acest caz de
piesele perforate voluntar. Cum se ştie, folclorul
universal atribuie veleităţi apotropaice şi/sau curative
monedelor în general, şi bănuţilor găsiţi pe drumuri,
căpătaţi „de pomană”, în special, mai cu seamă celor
confecţionaţi din metal necomun. Există piese
numismatice anume perforate sau cărora le-a fost
ataşată o mică toartă pentru a fi purtate ca talismane
sau amulete – modă ce va fi atins un vârf pe parcursul
veacului IV p. Chr. şi începutul celui următor, astfel
de artefacte fiind descoperite în necropolele specifice
perioadei.
Note:
*
Lectura noastră porneşte de la expresiile cuprinse în
dicţionarul lui S. Dumistrăcel, Până-n pînzele albe.
Expresii româneşti. Biografii - Motivaţii, Iaşi, 2001 (în
continuare se va cita Expresii româneşti...). Fireşte,
celelalte trimiteri bibliografice ne aparţin, şi sunt făcute
în special pentru enunţurile ce nu au fost incluse în
lucrarea amintită.
1
O. Bîrlea, I. Şerb, Horea şi Iancu în tradiţiile şi
cântecele poporului, Bucureşti, 1972, p. 5.
2
N. A. Bogdan, Din trecutul comerţului moldovenesc
şi mai ales al celui ieşan, Iaşi, 1925, p. 170.
3
I. Pătraşcu, Emisiuni necunoscute de „bani-munc ă”
pentru agricultură, în Buletinul Societăţii Numismatice
Române, LXVII-LXIX, nr. 121-123 (1973-1975), 1975,
pp. 211-212.
4
Vezi, de exemplu: P. Stancu, Aspri turceşti din sec.
al XV-lea descoperiţi în satul Colceag, com. Inoteşti,
jud. Prahova, în Cercetări Numismatice, II, 1979, pp.
115-127; E. Nicolae, Un lot de monede otomane din
secolele XIV-XV în colecţia Cabinetului Numismatic al
Institutului de Arheologie din Bucure şti, în Studii şi
Cercetări de Numismatică, IX, 1989, pp. 131-135; E.
Nicolae, Invazia asprilor otomani şi riposta lui Ştefan
cel Mare: emisiunile moldoveneşti de tip otoman, în Acta
Moldaviae Septentrionalis, IV, 2005, pp. 124-131.
5
M. Maxim, O luptă monetară în secolul al XV-lea:
padişahi contra aspru, în Cercetări Numismatice, V, 1983,
pp. 129-152.
6
Od. Apostol, Graiul din Mehedinţi, com. Vatra, în op.
cit., p. 458.

(va urma)
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ALESUL ŞI CULESUL

BRANDURI, JOBURI ŞI CIOBURI!

Mai ştiţi, cumva, a câta oară,
În drăgălaşa noastră ţară,
C-un sprijin mic de la cei mari,
Urmează-alegeri de primari?

Se miră lumea de aşa o ţară,
În care mintea nu prea dă pe-afară,
Da-n care, ca vârtejul şi în trombă,
Întotdeauna ai o ştire bombă!

La ăia puşi la patru ace,
E-aşa o linişte şi pace...
Că au ca mingea portofelu’,
Şi-un scut, de-i bai, la Deveselu!

Nu este-o zi, căzută printre nori,
Să nu auzi, - şi zău te iau fiori-,
Că dintre cei ce-s cheagul ăstui stat,
Înc-un flămând a fost încătuşat!

Salut şi postere sau poze,
Sau bannere albastre, roze,
Şi pungi, găleţi şi băşcălie,
Că doar trăim în veresie!

Pe la TV, nu vei găsi vreun post,
Deşi-s atâtea fără niciun rost,
Dar, ştiţi cum zice-o vorbă de-al fudul,
C-a mai primit brăţări un nesătul!

Salut fasole cu ciolan,
Trăscău din haine, de la han.
De bani, ptiu drace, nu vorbesc,
Că-s locuri goale-n Beci Domnesc.

Nici nu mai trebui’ s-aibă atestat,
Că naţia-i o ciurdă de vânat,
Şi chiar de-i născătoare de orori,
A doua ciurdă-i cea de vânători!

Pe ici, pe colo, când e cazul,
Să se stârnească râsul, hazul,
C-un par găsit la întâmplare
Se mai îndreaptă vreo spinare!

La cei flămânzi, răzleţi sau în cireadă,
De bază stau, la umbră să nu-i vadă,
Spre-a-i subţia, luptând să-şi facă planul,
Aceia ce-i aleargă cu arcanul!

În caz c-apare vreo gâlceavă,
Şi umblă vreun lătrău la tavă,
Sau face vreun flămând pe surdul,
Şi-o ia în ţeastă, sare SMURD-ul!

De-atâţia ani de zile, se aude,
De furt, de şpagă, de denunţuri crude,
Că, zău, s-a buimăcit şi parlamentul:
E riscul să se şpăguie patentul!

De se iţeşte vreo sincopă,
Spitalul are-n schemă popă,
Spre-a fi, când inima se frânge,
O slujbă sfântă, aşa...la sânge!

Ca să asculţi la radio o ştire,
Eşti pregătit ca să-ţi rămâi în fire?
Înc-un convoi, cu mâini fără sfârşit,
E dus, cu portărei, la spovedit!

Să aibă naţia, la troc,
Primari aleşi din primul foc,
Din nou venind cei ce nu pleacă,
Să vezi de-acuma trai nineacă.

Deşi pe-ntreaga glie-s doar boscheţi,
Că plugul s-a vândut de precupeţi,
Îţi vine, zău, s-o iei pe arătură:
Cât ţara-i ca un nud, de un’ se fură?
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CLAIRE DE LUNE
Profesoara mea de pian
O doamnă gârbovită
Cu mâini mari
Şi zâmbet neprefăcut
Adelina Zaman
Conservatorul din Paris
Acasă
Domiciliu forţat
Craiova
Cu sora sa,
Academie des Beaux Arts
Curte, mahala, magherniţă
Lighean de adunat ploaia
Haina peticită stârnind hazul
Alintările mamei,
Plăcinte,
Privire grea,
Mâna paralizată,
Tovarăşul tău pianul
Pentru mai târziu –
Sonata Lunii.
VOLUTE
Volute în aer ţâşnesc
La auzul vocii aceleia
De cristal întunecat
Oricât de îndepărtată
Îngheţată în refuz
Prevenitoare şi calmă
Îmi trezeşte porumbeii
Amorii, petrecându-i
Pe covorul sonor
Înspre o vrajă
Vecină cu oracole
Părăsite ieri
Din grota pardosită
Cu ulei de măslini
Se strecoară fumuria
Siluetă a râsului
Acordat în întregime
Cu armonia secundei
Ofertă unică a
Universului
Cu figuraţii cifrate

În fiecare miez
Al Fiinţei.
CINE A ASCULTAT
Cine a ascultat
Un solo de violoncel
La căderea serii
Cine a lăsat
Sunetul prelung
Să-i invadeze sângele
Cine s-a împărtăşit
Din melopeea calmă
Soră cu serafimii
Ştie că lucrurile
Se depăşesc pe ele
Respiră colosal
Singurul răspuns
Pe potrivă şi demn
Şi plăcut zeilor
Ar fi să scrutăm
Cu maximă prudenţă
Locul anume acela
Al corzii întinse
În aşteptare curată
Şi să apăsăm
Pornind dinspre preaplin
Prin vârful degetelor
Către acordul perfect.
ARCURILOR
Arcurilor de sub umeri
Le strecor ulei de măslin
În fiecare dimineaţă
Şterg bine visurile
De pomada lor străvezie
Dau în lături ferestrele
Cu mişcări neregulate
Mâna stângă mâna dreaptă

Şi o uşoară
înclinare a capului
Corzile inimii le
răsucesc
Mă stropesc cu
Portret al Mariei
apă nouă
Calleya realizat de
Îmi caut ochii
Corneliu Baba
rămaşi
Între culori şi
fântâni
Pe cărări deja dispărute
Îi întorc spre aerul obosit
În stare să mă poarte încă
Dincolo de casele grele
Vuietul cântecului drag
Uşor, îmbiat, mă petrece
Până ce eu însămi devin
Şuvoiul pulverizat în eter.
ÎNAINTE
Înainte ca ora ceţii
Să mă dizolve
Aş vrea să împart
Ultimele firimituri
Aurelor cu care
S-a întâmplat
Să mă ciocnesc.
Nu va fi uşor fiindcă
Sunt deja răspândită
În ploi şi torente,
Încercări sfâşietoare
De a mă constitui.
Bruma visurilor
Va lâncezi la Poarta Mare
Până ce Judecata
Se va fi rostit.
Oriunde-mi va fi dat
Să renasc,
Albul mă va însoţi,
Ascuns,
În curcubeul răsfrânt peste lume
Al bucuriei.
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DESTUL
Frigul din poemul meu nu-i
din Bacovia, iradiază soba
în care-i lemn de foc trosnind ca
tocurile dansului gitan de Cordoba
Miroase a păcat, chiolhanuri,
Crăciun cu stele şi-abator,
Iubito, mă desfeţi imperial,
ador sărutu-ţi carnivor
Sicriul meu nu e din plumb,
că n-am murit în ţări străine,
eu am crăpat, se pare, de melancolie,
dar le era strămoşilor dor de mine
Pe lângă teracota caldă aţipesc,
în linii mari uitat, mofluz, sătul
de hoinăreală, dând teatral din mâini
ca dirijorul din Eroica. Destul!

POEM ÎN RE MINOR
Timp tot mai străin de fericire,
rugi în genunchi şi ruginire,
verset-verdict dintr-o psaltire,
ani la crepuscul, irosire…
O toamnă ce ne minte cu zefire,
culori nebune de-ametist, safire,
nervoase vinuri în bolborosire
şi o nălucă-n travesti, iubire…
Melancolia pune stăpânire
pe-ntinderi de câmpii asire,
n-ar trebui ca norii să se mire
de cum blesteam-a viscolire

ORIENT

BACH

Orient pe cai struniţi de han,
înspumaţi gonind spre oaze,
nisipuri şi reflexe de turcoaze,
vin verde băut cu Khayyam

Iguazu – orgă de ape, prin
tubulaturi irizate, uimeşte cu
prăvăliri de sunete pădurea
din jur melomană
de-un verde intens, orbitor

Vârtej de hapsân în Arabia toată,
frisoane, dans şerpesc din buric,
alămuri şi tobe, fum-alambic
şi mâna pe sub masă furişată

Iguazu – susură Izvoarele Lumii
într-o fugă nesfârşită de Bach

Rugi urcate la cer din minarete,
viol de femei între patru pereţi,
spre pradă planează zbor de ereţi,
iubire-n deşert lapidată cu pietre…
FĂRĂ REGRETE
Trecut carnal, banal, obscen,
un sentiment de suburbie,
lascivitate ce în pat îmbie
păcatul…je ne regrette rien
Triunghi râvnit, triunghi scalen
malefic ca un naufragiu…
şi suferinţei, şi plăcerii-adagiu,
orice ar fi…je ne regrette rien
Karenine se-aruncă-nspre tren,
iar în tremolo, graseiată,
o voce de amor înfiorată,
Edith Piaf… je ne regrette rien

Iguazu – pare a rosti ademenindu-te
înspre şolduri trăitoare de carnale incendii
dansatoarea de samba
Iguazu – un Te Deum pregătindu-se
de răstignire pe crucea
trecătoarei frumuseţi
Iguazu – te rogi lângă cascada ce-şi deapănă
Allegro Sostenuto – concertul
Iguazu – Facă-se Voia Ta
accepţi resemnându-te soarta
în vreme ce pe faţă-ţi şiroiesc
stropi de apă şi lacrimi
Iguazu – ferice de cel care
măcar o secundă a ascultat
cântând la orgă
Izvoarele Luminii
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Livia CIUPERCÃ

Scriitor al plaiului covurluian, Teodor Al.
Munteanu s-a născut la Smulţi, la 13 octombrie
1911 şi a murit la 12 decembrie 1988, la
Bucureşti, după o îndelungată suferinţă. Este
bine cunoscut pentru bogata sa activitate de
redactor al revistei „Convorbiri literare”, din
ultima sa fază bucureşteană (1939-1944).
A scris, cu predilecţie poezie, reuşind să
publice, în timpul vieţii doar volumele de
versuri: „Viori de lut” (1937) şi „Meri domneşti”
(1940), iar în 1972, o antologie cenzurată,
„Furtuni potolite”. A fost legat sufleteşte pe
locurile natale şi aceasta se remarcă viu în
versurile volumului inedit, rămas în manuscris,
cu titlul „Ultimul salut”, conservat în Arhiva
Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” din Galaţi,
notaţii de substanţă putându-se recunoaşte în
prima monografie ce i-a fost dedicată „Popas
în timp” (Ed. Convorbiri literare, Iaşi, 2013).
Pentru cititorii revistei „Dunărea de Jos”,
oferim câteva versuri inedite, extrase din acest
volum manuscris „Ultimul salut”, pentru a
remarca sensibilitatea acestui om de o puritate
şi o delicateţe exemplare, un om care a avut
cultul prieteniei, aceasta dovedind-o zecile de
pagini evocative (doar o parte dintre ele
publicate):
„Serile şi zilele din Smulţi...
Vântule, le-auzi sau nu le asculţi?
De cumva pierdutu-le-ai prin ani,
Le strâng eu din crengi şi bolovani,
Le adun fărâmă cu fărâmă, –
Fără ele pieptu-mi se dărâmă...”

„E zaiafet în Măcişeni?
Nu, nu, e pe la Corni, se pare,
Sau poate că prin Drăguşeni
Ard cumetriile-n pahare.
Vin din Gorneşti sau din Corod
Aceste vânturi, vorbă vie?
De la Crăieşti, căci s-a fost rod
Cum nici în cronici nu se scrie...”
„Tu, vântule, ce ştii s-asculţi
Şi-oricui dai sprijin când ţi-l cere,
Te du cu-aceste slove în Smulţi,
Eu doar de-acolo beau putere”.
(Flacără veşnică, fragment, 17.11.1968)

„Dorul – flacără subţire,
Numai dorul mi-a rămas
Iernilor să-nnoade glas,
Iernilor din amintire.
Creşte-n mine şi mă soarbe
Iederă de vânăt nor, –
Parcă mor şi nu mai mor
Undeva sub ceruri oarbe…”
(Cântec de decembrie, 28.12.1943)

(Serile la Smulţi, 19.10.1970)
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(I)

Ioan Gh. TOFAN

(fragment din romanul Pe malul de lut al fluviului)

Într-o zi senină din vara anului 1962, pe la sfârşitul
lui iunie, în halta Ghibărţeni coborî din personalul de
Bârlad un singur călător. Era un adolescent cu faţa
ascuţită şi plină de coşuri, de cam un metru şi
şaptezeci, dar care părea mult mai înalt, de slăbănog
ce era. Îşi pipăia mereu freza părului şaten şi moale,
pieptănat într-o parte. În mâna dreaptă ducea o sacoşă
din pânză groasă în care, în afară de schimburi, avea
patru pâini, o carte, o sticlă de untdelemn învelită în
ziarul Scînteia şi un kilogram de zahăr. Când şi când,
mâna stângă se mai ocupa şi de altceva decât aranjatul
frezei, storcând cu furie, pe nevăzute coşurile de pe
faţă. Din cauza asta figura îi era plină de puncte roşii,
dar şi de mici găurele, cicatrici rămase în urma
asediului necruţător. Se vedea de la o poştă că suferea
din această cauză după îndârjirea cu care îşi maltrata
faţa.
Aflat în vacanţa de vară de mai bine de zece zile,
nu-şi găsise locul în oraş, pendulând între întâlnirile
cu băieţii din Piaţa Veche, unde îl trăgea aţa mai mult,
şi hoinărelile prin fosta cazarmă a Regimentului 11
Siret sau de pe malul înalt şi sterp al Ţiglinei, în
compania vreunuia din cei doi amici care-i erau şi
vecini pe str. Română, Titel Frangetti şi Costel Trifan.
Taică-său fusese trimis din primăvară într-un
sanatoriu TBC aflat într-o pădure din nordul Moldovei,
la Bârnova, şi era exclusă venirea lui acasă prea
curând. Mitriţa primea săptămânal scrisori de la
sanatoriu pe care îl ruga apoi pe băiat să i le citească.
Uneori găsea în plic câte o poză cu marginile zimţate.
În ultima fotografie primită, Gheorghe Corban, bine
dispus, stătea pe un buştean împreună cu alţi patru
bolnavi. Pădurea deasă din spatele lor parcă îi
îmbrăţişa. Nimeni nu se uita spre obiectiv, neştiind,
probabil, că erau pozaţi de cineva. Se putea presupune
că discutau ceva în linişte, sfătoşi ca nişte moşnegi
la cafenea, deşi nici unul nu arăta mai mult de
patruzeci de ani. Mâncarea grasă recomandată
tuberculoşilor, cât şi medicamentele luate zilnic cu
pumnul, le cam buhăise feţele şi îi îngrăşase. Până şi
taică-său, cu basca afundată pe cap şi haina pe umeri,
aşa cum îi plăcea s-o poarte şi când mergea la plimbare
prin oraş cu consoarta la braţ, nu mai avea faţa aceea
suptă pe care i-o ştia. Ia te uită la Ghiţişor al meu,
ce fălci a făcut. Nu prea mai ţine cu cei flămânzi,
comentase Mitriţa, ştergându-şi cu dosul palmei o
lacrimă ce i se prelingea pe obraz. De flămânzit nu

flămânzeau, dar nici nu prea mai ieşeau din fasole şi
cartofi. Pensia de boală a fostului miliţian şi gestionar de
aprozar era prea mică şi pentru două guri, darmite pentru
trei. Femeia se gândea cu groază cum se vor descurca
mai târziu când bărbatul se va întoarce acasă. Încercase
să găsească un serviciu stabil, dar nu reuşise. Până la
urmă apelase la Întreprinderea de Legume şi Fructe, unde
lucrase Ghiţă al ei până în urmă cu un an, dar nu găsise
altceva decât muncă necalificată de zilieră într-un depozit
de reparat lăzi aflat aproape de Piaţa Nouă, aşa cum se
întâmplase şi în alte veri. Seară de seară venea acasă
frântă de oboseală. Enervată de hoinărelile băiatului, se
hotărî să-l trimeată la ţară, ca în fiecare vară, în ciuda
protestelor acestuia. Decât să umbli ca o muscă fără
cap toată ziua, ia fă tu o plimbare până la bunică-ta, la
Jorăşti. Să nu te prind că-mi vii înapoi mai devreme
de-o lună, poruncise ea. Totodată se gândea că la
întoarcere rudele nu-l vor lăsa pe băiat să plece acasă
cu mâna goală. Vor găsi ei să-i bage ceva în traistă.
Oprit pe peronul pustiu, băiatul ignoră impunătoarea
clădire cu etaj a gării, din cărămidă roşie, întorcându-i
spatele. Se holbă încruntat la magaziile ferecate, aflate
peste terasament. Ştia că dincolo de acareturile înalte
ale magaziilor o cărare ducea spre nucleul comunei
Balinteşti, acolo unde se stabilise nu demult, împreună
cu bărbatul ei mult mai vârstnic, Eugenia, mijlocia dintre
cele trei surori ale lui Gheorghe Corban. Nu fusese
niciodată în partea aceea a comunei. Nici nu avea de
gând s-o facă deşi îi plăcea să vadă mereu locuri noi.
De fapt autorităţile comuniste retrogradaseră statutul
Balinteştiului, situat pe ambele părţi ale căii ferate, de la
rangul de comună la cel de sat, spre marea supărare a
sătenilor. Ştia din familie că preotul Zaharia Corban,
fratele cel mai mare al tatălui său, preot în Balinteşti,
murise de tânăr, înainte de război, la numai douăzeci şi
nouă de ani, în parohia pe care o păstorise atât de puţin,
rămânând în urma lui două fetiţe orfane. Lăsă gara în
dreapta, dar înainte de a intra pe uliţa din partea stângă a
liniei ferate, în sensul de mers al trenului spre Bârlad, se
opri şi puse sacoşa jos. Îşi scoase din buzunarul de la
spate al pantalonilor lungi de doc bleumarin, făcuţi de
Voinescu, croitorul familiei, oglinda şi pieptenele. Îşi
refăcu de mai multe ori freza, uitându-se chiorâş în
oglindă, nemulţumit că nu-i ieşea cărarea perfect dreaptă.
Storci iritat încă un coş de pe frunte pe care îl tamponă
apoi cu o frunză pe care o rupse dintr-un dud aflat pe
marginea drumului. Din păcate nici o fătucă nu-i ieşi în
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cale, ca să-i admire frizura pieptănată cu atâta grijă. Doar
un câine jigărit şi crăcănat, cu picioarele scurte şi coada
plină de scaieţi se ţinea după el, ademenit de mirosul de
pâine proaspătă, luată dimineaţa din Galaţi. Cele câteva
case, cufundate în linişte, îi defilară repede prin faţa
ochilor.
Nu ascultase de Mitriţa care-l sfătuise să coboare la
Băneasa, unde drumul până la Jorăşti era mai bun, dar
mai lung cu un kilometru decât cel de la Balinteşti. Un
kilometru în plus n-ar fi contat dacă la ieşirea din
Băneasa n-ar fi trebuit să treacă prin mahalaua Sloboziei,
locuită de ţigani, unde mereu apăreau câţiva balaoacheşi
mititei, mucoşi şi cu fundurile goale, care se ţineau ca
scaiul de tine până dincolo de sat, doar-doar te-ai îndura
să le dai ceva, orice, numai să le dai. În schimb de la
Balinteşti trebuia ca cei şase kilometri, care-l despărţeau
de comuna natală, să-i treacă peste trei dealuri, dar nici
un puradel nu avea să-i mai aţină calea.
Ştia că în primăvară se încheiase cu succes
colectivizarea întregi ţări, sărbătorită de Partidul
Muncitoresc Român printr-o plenară specială, dar şi prin
aducerea în capitală a 11.000 de ţărani români, număr
simbolic menit a le aminti acestora, şi nu numai lor, de
bunicii împuşcaţi în timpul Răscoalei din 1907 de
regimul burghezo-moşieresc. Ţăranii, gătiţi ca la horă,
urmau să participe la diverse manifestaţii de entuziasm
pentru măreaţa realizare a partidului, inclusiv la sesiunea
specială a Marii Adunări Naţionale, ţinută între 27-30
aprilie. Pe coperta revistei Flacăra din acele zile (care
arăta ca o revistă adevărată, cu poze color şi foaie velină,
nu ca un ziar mai stufos, cum avea să se metamorfozeze
peste câţiva ani sub conducerea unui poet mătăhălos,
faimos de altfel, cu voce puternică de orator) putea fi
văzută în acele zile o fotografie a deputaţilor comunişti
alături de mai mulţi ţărani fercheşi, îmbrăcaţi în costume
naţionale, care participau împreună la sesiunea M.A.N.
În Jorăşti colectivizarea se încheiase din 1959, nu în
1962 cum greşit s-a scris în prima carte a acestui ciclu.
Cu un an mai înainte, în 1958, autorităţile forţaseră nota
cam tare, recurgând la abuzuri. Se vorbea că mai mulţi
oameni au fost atunci bătuţi chiar în ograda lor pentru a
fi convinşi să intre în colectivă. Cunoştea însă destul de
vag întreaga situaţie deoarece părăsise comuna,
împreună cu părinţii, de la vârsta de trei ani. Până la
urmă însă oamenii, îngenunchiaţi de atâtea cote
înrobitoare, lămuriţi şi de ameninţări că vor înfunda
puşcăria, ceea ce se şi întâmplase cu unii mai colţoşi
sau mai avuţi, nu au mai avut pe unde scoate cămaşa.
Despre ultimul plugar care s-a înscris, stâlcit în bătăi în
nenumărate rânduri, se zicea că l-ar cam fi mâncat limba
chiar şi atunci când a semnat cererea. Le-ar fi spus
activiştilor care-l priveau mulţumiţi pe sub sprâncene:
„Băi, voi m-aţi bătut nu o dată, dar mie mi-a priit. Cu cât
m-aţi bătut mai mult, cu atât mai tare m-am ascuţit.
Acum sunt precum coasa peste care am trecut cu piatra.
Ştiţi cât de tare am să vă tai şi eu când va sosi vremea?”
Ca să fim drepţi vorbele astea poate nu sunt chiar ale
acelui ţăran. E posibil să fi fost auzite sau citite pe undeva
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de autorul acestor rânduri, care-l cunoaşte destul de bine
pe Corban, aşa cum a mai declarat. Le-a trecut pentru
că se cam potrivesc cu atmosfera care domnea la ţară
în acele vremuri tulburi, când sătenii s-au văzut
deposedaţi nu numai de pământ, ci şi de carul cu boi din
bătătură. Când se întâlneau dimineaţa pe uliţe, în primele
lor zile de colectivişti, dezorientaţi, cu uneltele agricole
în spinare, băgau capul în pământ de parcă mergeau
spre moarte, dându-şi bineţe cu jumătate de gură,
prelingându-se ca nişte umbre pe lângă garduri, ca nişte
câini alungaţi din ograda pe care o păziseră până atunci
cu străşnicie. Nimic nu mai arăta ca înainte în lumea
asta nouă care se prăvălise peste ei ca un tăvălug. Valorile
se răsturnaseră cu fundul în sus. În satul lor răzăşesc,
unde mai tot omul avea câteva hectare, gospodarii nu
mai erau fruntea satului. Puţinii calici fără pământ şi
puturoşii, care mai deunăzi nu aveau nici după ce bea
apă, singurii care se bucuraseră de intrarea în colectivă,
se grăbeau ca la pomană să profite de schimbare. Se
băgaseră în faţă, vocali, răi şi răzbunători, cerând de
toate în schimbul a nimic, socotind că le-a venit timpul
lor.
După ce trecu de mica plantaţie de salcâmi din
marginea satului şi începu să urce spre apus primul deal,
băiatul observă că patrupedul continua să se ţină de el,
gudurându-se. Se întoarse, privindu-l ţintă, cu prefăcută
severitate. Câinele se opri şi aşezându-se în fund începu
să-şi bată cu putere coada de pământul sfărâmicios. O
pulbere fină ca de fum începu să se înalţe.
- Ce faci măi odârlitule, vrei să mă umpli de ţărână?
Ţi s-a cam lipit burta de spinare, după cât văd. Stai
blând şi nu mai da din coadă dacă vrei să bagi ceva la
ghiozdan. Când ziceam şi eu c-am scăpat de ţâncii din
Băneasa, m-am pricopsit cu tine. Hai, ia de-aici, îi aruncă
Ionel o bucată de pâine.
Animalul lăsa să cadă bucăţile de pâine şi le mirosea
îndelung, apucându-le cu fereală înainte de a le mânca,
de parcă s-ar fi temut să nu-l înţepe ceva în bot. Păţise
ceva probabil mai înainte sau pur şi simplu asta ţinea de
personalitatea lui. Dumirindu-se treptat că nimic rău nu
i se putea întâmpla şi că avea parte de ceva comestibil,
înhăţa bucăţile de pâine mai hotărât, dar le mesteca de
parcă ar fi fost gumă şi nu pâine pufoasă. Băiatul se
gândi că animalului, bătrân după cum remarcă
privindu-l mai atent, îi lipseau ceva dinţi din gură sau
poate îl dureau. Aşteptă răbdător, dându-i aproape toată
pâinea, până câinele se sătură. Drept mulţumire începu
să alerge vesel în jurul lui, lătrând de mama focului.
- Acum ce mai vrei, necăjitule? Te pomeneşti că ţi-o
fi sete. Apă n-are tata că ţi-ar da. Rămâi cu bine, bătrâne!
îi întoarse băiatul spatele, fără să se mai uite în urmă.
Abia după ce se îndepărtă binişor, adolescentul se
întoarse. Câinele sătul rămăsese aşezat în coadă,
urmărindu-l cu privirea. Se ridică în picioare şi scoase
un lătrat de mulţumire.
- Pe curând, odârlitule! îi ură băiatul.
Câinele mai lătră o dată scurt, drept rămas bun, şi
porni grăbit către satul lui.
(va urma)
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Pe Domnească, de la Piaţa Regală pe partea
stângă, cum mergi spre parc, după Hotel Imperial
şi librăria „Lazarovici & Bitir”, dar înainte de
„Ruleta” doamnei Adele Cohn, modistă şi ea, era
Casa de mode „Paula”, binecunoscută în Galaţiul
interbelic pentru inovaţiile prezentate elegantelor
oraşului ca „ultime creaţiuni”.
Paula Lichtenberg, modista cu nume de cartier
berlinez, după soţul ei decedat într-un accident de
automobil, franţuzoaică după accent, o femeie
subţire, brunetă, tunsă scurt, cu breton, după moda
parisiană, mereu elegantă, purtând un ţigaret lung,
de abanos, cu muştiuc de fildeş, confecţiona prin
lucrătoarele ei şi vindea pălării de damă şi diverse
accesorii: genţi, corsaje, curele, şnururi, panglici,
eşarfe, cordoane, flori, pene, voalete, dantele majoritatea provenite din străinătate şi adaptate
modei locale. Inventivitatea cu care le combina
crea deliciul noutăţii şi atrăgea mereu o clientelă
selectă. Fiecare sezon cu noutatea lui. Obişnuia
chiar să spună: „Moda e ca mersul pe apă: când
vântul îşi schimbă direcţia, toate bărcuţele deviază
în acelaşi sens!”
Practic, în a doua jumătate a deceniului ‘30,

Casa „Paula” dădea tonul modei în Galaţi. Devenise
sinonimul eleganţei şi al feminităţii irezistibile - evident,
după cele mai noi jurnale de modă din capitalele
europene, primite prin abonament de la Librăria
Edelstein, fosta Socec de lângă Restaurantul Suré. „În
modă, informaţia este totul. Dar absolut totul”, spunea
adeseori, subliniindu-şi fraza imaginară cu ţigaretul
în aer.
Pentru documentare, Paula Lichtenberg se deplasa
cel puţin o dată pe an în străinătate, de unde aducea la
Galaţi cele mai noi inovaţii. Anul acesta, împreună cu
vecina ei, Adele Cohn, au fost invitate, în calitate de
specialiste, la Congresul modei de la Paris. Era
februarie, vreme rea, ninsoare abundentă, dar... cum
să nu te duci? Când au plecat de pe aeroportul din
Galaţi, pista fiind acoperită cu zăpadă, conducerea
aeroportului a pus schiuri la avioane, ca să poată
decola... A fost o întreaga aventură, dar au ajuns cu
bine, mai întâi la Cernăuţi, de unde au schimbat cu un
alt avion, pentru Paris-Orly.
Cât au stat în capitala Franţei, au vizitat toate casele
celebre de mode şi de croitorie şi au participat la
balurile mondene „Petits Lits Blancs” şi „Bal de
couture”, de unde se lansa în lumea europeană moda
anului.
Pe atunci, celebra Coco Chanel avea
54 de ani, ascunşi cu brio, şi atingea un
vârf al carierei sale. În atelierele ei lucrau
circa patru mii de persoane care scoteau
cam douăzeci şi opt de mii de modele pe
an! Anul acesta, în colaborare cu contele
Etienne de Beaumont şi ducele Fulco de
Ventura, a lansat o linie de bijuterii cu
diamante cu care a uimit lumea!
Marele absent al acestor evenimente
mondene a fost Paul Poiret, un strălucit
maestru haute couture, pe care însă
apariţia lui Coco Chanel l-a umbrit total.
Acum era falit şi lumea îl uitase. Dar Paula
încă purta pe piept emblematica „Roză a
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,
lui Poiret”, atât de îndrăgită de ea în
completarea creaţiilor sale. A admirat la
el mai ales viziunea novatoare despre
„eliberarea trupului de orice fel de
constrângeri”. A dorit chiar mai mult,
„eliberarea spiritului de orice fel de
constrângeri” – tendinţă care, în modă,
după cum vom vedea, nu se potriveşte
întotdeauna cu realitatea.
Pe la mijlocul lui martie, când s-a întors
de la Paris, Paula a sugerat vitrinierilor
săi să etaleze culori care, îmbinate, să
sugereze aspiraţia lumii spre un viitor mai
bun. Şi a ales: roşu-pasiune, alb-fidelitate
şi verde-speranţă – etichetate de ea drept
culorile acestui an. Cine nu şi-ar dori să
comunice printr-un limbaj discret cu partenerul s ău?
În visurile ei, aceste trei culori se armonizau perfect şi
puteau crea ele însele un ansamblu vestimentar
tineresc şi elegant.
Nu se mai purtau demult pălăriile-clopot, din anii
‘20, iar „toca” era agreată numai la teatru sau în ocazii
sobre. Moda parisiană lansa anul acesta o pălărie de
stradă mai îndrăzneaţă, cu boruri late, tari, bordată cu
o panglică la 5 cm de la margine şi cu alta, la fel de
lată, la baza calotei, prinsă cu o fundă sau un nod simplu
la spate şi cu capetele mai lungi, lăsate libere peste
bor. Ideea Paulei era ca această panglică să fie un
tricolor: roşu, alb şi verde, aplicat pe un fond negru
pentru un bun contrast.
Rezultatul a încântat şi, până să se dezmeticească
autorităţile, aşa au apărut pe străzile Galaţilor primele
drapele ungureşti arborate la pălăriile doamnelor şi
domnişoarelor...
Primul care a descoperit ce se întâmplă a fost chiar
şeful Poliţiei, comisarul Balaban, a cărui nevastă a
venit foarte veselă acasă cu o pălărie garnisită cu
tricolorul maghiar.
- Ce-i la pălăria dumitale, cucoană, o întrebă el, ce
atârnă acolo?
- Ce să atârne? Ia, nişte panglici.
- Panglici, panglici, dar ce fel de panglici?
- Ultima modă de la Paris, adusă de madame Paula!
Ce te miri aşa?
- Paula, zici?
Comisarul Balaban nu era din fire chiar nervos.
Dar în ziua aceea nu se ştie ce a avut că a ţipat la
cucoana sa mai ceva decât la subordona ţi, să
desfiinţeze „atârnătorile alea” de la p ălărie,
că dacă nu... Şi imediat a ieşit pe uşă, cu

direcţia Domnească 5.
- Madame, i se adresă el patroanei, îţi atrag atenţia
că aceste culori sunt interzise în Regatul României şi,
ca atare, nu este permis a le arbora la niciun fel de
vestimentaţie! Cu atât mai mult la pălării! Asta în ruptul
capului!
- Şi de ce, mă rog, domnule comisar?
- În armată, pălăriile pot indica naţionalitatea, dar
la civili...
- Ia te uită! Toată lumea vă pricepeţi la modă!...
Pălăriile mele sunt chiar trés chic! Aşa se poartă anul
acesta. Nu-ţi place, nu cumperi!
- Dar, madame, ăsta este drapelul de stat al Regatului
Ungariei!
- Ei, şi? Aici e Casă de mode! Moda nu face politică,
domnule comisar! Nici nu ştiu cum arată drapelul
dumitale şi nici nu mă interesează! Eu nu vând drapele!
Şi te rog să nu te mai iei de panglicile mele! Hai,
că-mi încurci clientela! Lumea vine aici să admire, să
cumpere, nu să caşte gura la insinuările dumitale!
Lumea bună, vreau să zic!
- Care lume bună, madame - întrebă intrigat
comisarul, uitând că şi nevasta lui a trecut pe acolo că dacă ar fi atât de bună precum zici, şi-ar da seama
că aduce atingere intereselor ţării şi nu s-ar lăsa
păcălită de diversiuni! Aşa că eu îţi spun acum cu
frumosul, să faci bine să le scoţi din magazin şi din
vitrină şi să nu le mai pui în circulaţie, că de nu...
Paula Lichtemberg n-a înţeles prea bine ce vrea
comisarul de la ea, iar de scos din circulaţie culorile
anului, la care ea ţinea atât de mult, nici n-a vrut să
audă! A mai tras un fum din lungul ei ţigaret, a dat din
umeri şi şi-a văzut de treabă. Nu s-a sinchisit de
observaţiile primite şi a continuat să ţină expuse în
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vitrină panglicile provocatoare şi,
bineînţeles, să vândă atât de căutatele
ei pălării.
Până într-o zi, când s-a pomenit din
nou cu domnul comisar, de data aceasta
însoţit de câţiva ofiţeri de rang înalt,
care s-au recomandat: Comandor
aviator Nuţescu, Locotenent
Comandor Bâtcă – reprezentanţi ai
aviaţiei şi armatei de uscat din comisia
de judecată a Tribunalului militar;
procuror Lupaşcu şi, grefier,
Locotenent Stănescu.
Paula a rămas cu ţigaretul ridicat,
ca o baghetă suspendată aer. Numai
că, de data aceasta, dicteul pentru
„muzica” ce avea să urmeze nu mai
venea de la ea, ci de la aceast ă
inopinată comisie.
În timp ce nişte militari în termen cotrobăiau prin
prăvălie după panglicile roşii, albe şi verzi ale doamnei
Paula, comisarul i se adresă, răspicat:
- Vezi, madame, ţi-am atras atenţia, ţi-am spus ce
ai de făcut şi nu m-ai ascultat! Înseamnă că dumneata
ai alte scopuri!
- Scopul meu, domnule comisar, este să-mi vând
marfa!
- Da, dar ce fel de marfă, de propagandă? Jignirile
aduse poporului român nu pot să rămână nepedepsite!
Acum vom încheia un proces-verbal care va fi înaintat
tribunalului militar. Ţi se va deschide acţiune publică
sub acuzaţia de leznaţiune! Eşti mulţumită?
- Ce treabă are tribunalul militar cu mine, cu moda
anului 1937 şi cu panglicile mele? Aţi înnebunit cu
toţii?, protesta doamna Paula. Dar în zadar.
I-au fost confiscate toate materialele
„compromiţătoare” de prin rafturi, din magazie şi din
vitrină şi, la urmă, grefierul a încheiat şi promisul
proces-verbal de contravenţie, ce urma a fi anexat la
dosar.
- M-am interesat şi nicăieri nu scrie că moda anului
1937 este cu tricolor unguresc!, interveni şi procurorul
general Lupaşcu. Asta este invenţia dumitale sau ai
fost sfătuită s-o aplici? Dumneata nu ştii că România,
Slovacia şi Iugoslavia suntem în Mica Antantă, tocmai
pentru a preîntâmpina iredentismul maghiar? Nu ştii
că regimul horthyst revendică de la noi Transilvania
şi Banatul de est, iar Regatul României a interzis
afişarea sub orice formă a însemnelor ungureşti? Susţii
că nu ai auzit? Zici că nu ştii, dar provoci reacţii,

dispute... Sau pur şi simplu, pe dumneata nu te
interesează politica de stat a Regatului României? Ei,
află, Paula Lichtenberg, că leznaţiunea se pedepseşte
în ţara aceasta nu numai cu amendă, ci şi cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani!
- Dar, domnilor, sunteţi în eroare, eu n-am vrut decât
să...
Nimeni n-o mai asculta, însă. Şi-au strâns repede
hârtiile şi sacul cu panglici şi, până să-şi motiveze ea
intenţia, au şi ieşit.
- Ne vedem la tribunalul militar!, mai strigă comisarul,
ca şi cum i-ar fi dat o întâlnire la cinema.
La 9 august, gălăţenii citeau cu stupoare în
„Acţiunea”, titrat cu litere de-o şchioapă: „Proprietara
magazinului de mode „La Paula” trimisă în judecată
pentru lese naţiune!” Faptul a fost, după cum scria şi
la gazetă, „viu comentat în localitate”. Atât de viu, încât
s-au creat tabere care s-au mobilizat şi au intrat în
acţiune.
În final, tot doamnele şi domnişoarele de vază ale
urbei, clientela ei fidelă, au scăpat-o de necaz. Au
intervenit pe lângă soţi, amanţi, taţi, fraţi, unchi şi
cumnaţi, să găsească o chichiţă. Până şi doamna
procuror Janette Lupaşcu, care-şi comanda pălăriile
direct de la Paris, impresionată de atâta solidaritate, a
stat la o parolă în fapt de seară cu soţul ei, Nicu, în
iatacul lor din Antachi 1 bis, şi se pare că, încet-încet ea
ar fi dezamorsat „bomba”. Argumentul hotărâtor a fost
că, vezi Doamne, culorile pentru care este incriminată
„această doamnă Paula”, dacă nu au stemă, pot fi foarte
bine şi ale Italiei! Iar noi, cu Italia, nu avem nicio dispută
teritorială!... Păi nu?
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„Te slăvesc în poezie” de Nicolae Mărunţelu,
Editura „Axis Libri” - martie 2016
Volumul „Te slăvesc în poezie” vine ca
invitaţie la deschiderea cărţii, cei cu dor de poezie
şi nu numai, fiind o fereastră deschisă către cerul
sfânt nesfârşit. Este ca o
invitaţie la zâmbet, lacrimă,
întuneric şi lumină.
Poetul practică o poezie
autentică cu impact dureros şi
sentimental expusă sufleteşte.
Volumul de versuri „Te slăvesc
în poezie” este un dar pe care
poetul Nicolae Mărunţelu îl
dăruieşte cititorilor, iubitori de
poezie, ca şi altele care le voi
enumera:
1.Volumul de versuri
„Alerg după o stea” în anul
2010, publicat la Editura
InfoRapArt, Galaţi;
2. „Printre stele călător”,
în anul 2012, la Editura
InfoRapArt, Galaţi;
3. Romanul „Visuri neîmplinite”, în anul 2015;
4. Volumul de versuri „Te slăvesc în poezie”
Ediţia a lll-a, Editura „Axis Libri” - Galaţi, martie
2016;
5. „Lacrimi peste timp”, ediţia a IV-a, Editura
Axis Libri, Galaţi.
Poetul Nicolae Mărunţelu creează versuri
încărcate al simţămintelor sale pline de iubire,
durere şi tristeţe a spiritului sufletesc propriu,
binecuvântate de Dumnezeu: Zadarnic le
vorbesc, stăpâne/ Că cei răi nu mă iubesc/ Plâng
mereu îi strig pe nume,/ Se uită urât, fug de
mine./ Se cred stăpâni în astă lume/ Eu încă îi
mai iubesc!/ Lacrimile din ochi lucesc... (Nezărit,
pag. 55)
Prin lirica sa creată originală, parcă coboară
Dumnezeu, pe pământ şi în, inima sa, dăruind
cititorului stele strălucitoare ale metaforelor şi
împodobind cu ele cerul şi pământul cu o rugă
pentru fiecare cititor: Mi-e dor de ţară ca de
mamă/ O, voi oameni, aveţi grijă -/ De frumoasă
ţară./ România este casa tuturora/ Sus fruntea
ţara mea,/ Hotarele nu, mi-au fost furate, încă/
Te confrunţi cu duşmani ce vin în calea ta,/
Dumnezeu, stăpânul îi aduce -/ Pacea lui

adâncă/ Ochii tăi, sunt ochii Domnului/ Zestrea ţării
s-a destrămat/ Corupţii te-a sărăcit/ Au dezbinat, ţara/
Au aruncat-o în păcat. (Dor de ţară, pag. 72)
Temperamentul poetului liric milostiv şi neistovit şi
tristeţe cu gândul curat la stelele căzătoare ale versului
vindecându-şi durerea şi iubirea prin
poezie: Te văd în visul meu fierbinte/
Ţi-am pus pe cap coroană!/ Din florile
parfumate ale câmpului sfânt/ Eşti
viaţa mea, cu iubirea de mamă...// Nu
am să uit iubirea de-altădată/ Când
mă priveai cu ochii, mai firesc -/
Paharul de apă îl umpleai din găleată,/
Nu pot să uit cântecul românesc/ Şi
pragul casei părintesc. (Vremelnic
slujitor, pag. 104)
Cu limbajul poetic emoţional al
poeziei îl aşează în paginile din
poeziile create, ca o fiinţă vie, cu toate
trăirile vibrante ale cititorilor, iubitori
de poezie, care conduc la reflectarea
concretului în abstract, cu sensuri noi,
ce îmbogăţesc limbajul poetic, cu
fluvii de simţiri autentice create
şlefuind verbul, dându-i o muzicalitate ce se revarsă
între existenţă cotidiană: îţi dăruiesc din sfântul cer,/
Steaua polară şi pe Jupiter,/ Ţi le ofer din suflet cu
bucurie/ Şi un colţ din cer,/ Doresc să ţi le prind în
păr.// Îţi las pe pământ/ Iubirea, speranţa şi dragostea
mea,/ în ochii tăi, văd dragostea mea/ Tu ai fost şi eşti
floare de colţ/ Din munţii Carpaţi/ Vino, vino, în viaţa
mea,/ De poţi. (La mulţi ani, iubito, pag. 111)
Poetul Nicolae Mărunţelu este un deschizător şi
luminător de drumuri statornic pe calea rimelor, ce îl
caracterizează din plin, păstrând poezia autentică creată
ca pe un soare iubitor. Aşezând în poezia sa un
testament de credinţă, cu multe împliniri, exprimată
într-un univers poetic remarcabil, apropiindu-se cu
sufletul de Dumnezeu prin poezia creată cu multă
căldură, pe cărări de lumină în binecuvântata poezie.
La finalul lecturii volumului „Te slăvesc în poezie”
poetul este înăbuşit de gânduri şi de griji pentru volumul
de poezii actual şi altele să ajungă cât mai repede la
sufletul cititorilor, iubitor de poezie.
Aceste griji şi gânduri vor fi spulberate, pentru faptul
ca volumul de versuri lecturat cu bucurie este cât se
poate de valoros în creaţia lirică autentică, pasionat şi
de poezia religioasă a zilelor noastre, poetul având merit
şi talent poetic de excepţie.
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Doru CÃSTÃIAN

câteva tipuri umane
Am avut mereu oroare în faţa morţilor publice.
A morţilor publice ale persoanelor publice. Mulţi
s-au dus şi n-am suflat o vorba. Nici în scris şi nici
din gură. Pe unii i-am iubit şi-i simţeam mai intimi
decât pe majoritatea rudelor (îl amintesc doar pe
Gheorghe Dinică). Dar n-am spus nimic pentru că
am oroare de exhibarea trăirilor mele vizavi de
morţi. Care nu ştiu dacă sunt neapărat mai autentice
decât ale altora. Dar, aşa cum, copil fiind, nu
mâncam ore întregi la şcoală pentru că mi se părea
impudic un asemenea gest (nu vă temeţi, m-a învins
între timp Zeitgeist-ul lui Mac Donald’s, mai înfulec
câteodată câte o plescaviţă sau un hamburger la
colţ (un colţ generic)… dar nu de la Mac, măcar
aşa să protestez şi eu…), la fel, refuz sistematic să
iau parte la jălania naţională ori de câte ori o
persoană publică (uneori se întâmplă să fie chiar o
personalitate) se duce. Chiar dacă ea ocupă un
micron pătrat din reţeaua mea neuronală care
adăposteşte memoria afectivă.
În ultima vreme au plecat dintre noi, discret, mai
mulţi oameni remarcabili. Pe unii i-am iubit, dar
n-am să-i pomenesc aici pentru că detest să înmulţesc
vocile bocetului naţional. În schimb, mă gândesc că
ar fi interesantă o desţelenire fenomenologică
(jucăuşă, tristă, dar încheiată) a principalelor tipuri
de oameni care roiesc de regulă în jurul morţilor
personalităţilor. Nu toate sunt tipuri negative. De
remarcat că un singur individ poate aparţine simultan
mai multor categorii:
Afectatul clişeizat – are o afectivitate primară,
violentă şi brută pe care n-o poate exprima decât în
formule şablon: „Păcat! Doamne fereşte!”, „Era
băiat/fată tânăr/ă, ce-o fi pe părinţii aia”… etc. Sunt
cei mai mulţi, reprezintă cumva vocea maselor şi
este, de regulă, expresia sintetică a nivelului de
inteligenţă emoţională şi lingvistică a unui popor. Nu
gândeşte şi nu simte durere cu propria lui minte.
Jurnalistul - (de remarcat că nu trebuie să fii
jurnalist de profesie pentru a întruchipa această
mască). Este cel pasionat să găsească amănunte care
scapă privirii distrate a ochiului public. Arată
dezinteres când moartea nu are ceva spectaculos şi/
sau senzaţional.
Judecătorul – emite judecăţi morale asupra
persoanei în cauză. Există două tipuri: a) judecătorul
intransigent („Este incalificabil ce s-a întâmplat!”)
şi b) judecătorul cu faţă umană („Este foarte rău că
s-a sinucis, dar cine ştie ce era în sufletul lui/ ei…”)

Bârfitorul de scară – fericit că astfel de morţi îi
dau ocazia să transforme întreagă ţară/lume în scara
lui de bloc. Este privitorul tip al televiziunii de scandal,
pleziristul imund al gunoaielor, scotocitorul în murdărie,
cel ce va savura orice mizerie din viaţa mortului.
Epistemologul – cel care găseşte întotdeauna
explicaţii complexe mixând domenii diverse, de la
politologie dâmboviţeană până la ocultism
mama-omidaic. Ştie de toate, înţelege totul. Are un
singur complex. De superioritate.
Mondenul – pe undeva, cel mai cinstit dintre toţi.
N-are niciun interes decât cel pe care i-l stârneşte oricare
alt eveniment public.
Intimul – cel care l-a cunoscut pe defunct, fie şi
numai 10 minute pe o terasă, la Mamaia, în ‘82. Crede
că asta-i conferă cumva superioritate şi autoritate. Se
simte dator să fie mai îndurerat decât ceilalţi şi are o
privire atotcuprinzătoare şi sapientă.
Schematicul în trend – cel care arunca un RIP
oricărei morţi semnificative, având impresia că transmite
astfel ceva. Doar că RIP transmite la fel de multă emoţie
ca „etc.” şi „şamd”.
Din fericire, ultimii ani ne arată că există şi o categorie
de oameni care au învăţat să reacţioneze cu bun simţ,
cu reţinere şi cu căldură umană în faţa morţilor publice.
Eu îi întâlnesc mai ales pe Internet. Se mărginesc să
povestească lucruri umane despre răposat, să arunce în
eterul www-ului câte ceva din lucrurile care i-au
impresionat în cazul defuncţilor. Numărul oamenilor cu
bun simţ îmi pare a fi crescut în ultimii ani, dar s-ar
putea să nu fie decât efectul de bulă pe care îl resimt în
intimitatea paginii mele de Facebook. Obscenitatea
publică este încă la cote alarmante, însă eu cred că
speranţe pentru o decenţă viitoare la scară largă ar fi.
Mă opresc aici. Această mascara (procesiune a
măştilor) poate continua o vreme. Nu-mi asum rolul celui
care nu are nicio mască. Ştim de la Nietzsche că sub
fiecare mască este întotdeauna altă mască şi că nimeni
nu scăpa delirului facies-urilor. Dar, trebuie ştiut că jocul
măştilor nu e simplu. Că, jucat bine, presupune inteligenţă
şi rafinament. Şi că din aceeaşi rădăcină vin mascaradă
sau măscărici. Că jocul rolurilor nu exclude bunul simţ,
discreţia şi demnitatea.
Mă opresc aici. Dau save. Save their souls. Postez
cu inima îndoită, în timp ce în căşti Pink Floyd cântă
(absolut întâmplător):
So, so you think you can tell
Heaven form hell
Blue skies from pain?”
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Radu MOTOC
,

CONGRESUL al XVII-lea DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ

După primul congres din 1989, cu o regularitate
de un an între congrese şi doi ani din 2001, s-au
desfăşurat lucrările celui de al XVII-lea congres
în perioada 12–14 mai 2016, fiind găzduit în
saloanele frumos amenajate ale Muzeului Unirii
din Iaşi.
Acest muzeu, restaurat cu multă pasiune şi
competenţă de factorii de decizie ai culturii din
Iaşi, sub coordonarea Doamnei Aurica Ichim, a
fost reşedinţa ultimului
principe al Moldovei şi
reşedinţa Familiei
Regale a României, în
1917-1918. În acest
spaţiu încărcat de
istorie au fost aduse
veştile despre Unirile
din 1859 şi 1918.
Institutul Român
de Genealogie şi
Heraldică „Sever
Zotta” din Iaşi este
patronat de un
preşedinte de onoare în
persoana distinsului
istoric Neagu M.
Djuvara. Consiliul ştiinţific este compus din 22
personalităţi,
care
s-au remarcat prin studii aprofundate în domeniul
genealogiei şi heraldicii. Comitetul director este
alcătuit din şase membri în frunte cu preşedintele
Institutului, Ştefan S. Gorovei.
În perioada 12-14 mai 2016 au fost prezentate
60 de comunicări pe diferite domenii, care definesc
genealogia şi heraldica, dintre care semnalăm
câteva:
1. Genealogie dinastică.
- Radu Albu-Comănescu – Bibeşti şi
Brâncoveni. Reconsiderări genealogice (secolele
XVI-XIX)
- Elisabeta Negrău – O genealogie pierdută a
lui Constantin Brâncoveanu
2. Contribuţii basarabene şi bucovinene.
- Silviu Andrieş-Tabac (Chişinău) – Familia
Pommer, ultimii Bogdăneşti cuhureşteni.
- Pr. Manole Brihuneţ (Chişinău) – Ctitorii şi
necropole boiereşti din Basarabia ca surse de

informaţii genealogice.
3. Biografie – prosopografie – genealogie.
- Christian Settipani (Paris) – Les revendications
d’une ascendance sainte et gallo-romaine chez
quelques familles médiévales.
- Cătălina Opaschi – Un pretendent la tronul
Principatelor Unite – principele Emile de SaynWittgenstein-Berleburg.
4. Familii, ramuri, personaje.
Antoaneta
Macovei – Vornicul
Moţoc – existenţă
spectaculoasă
în
istorie şi literatură.
- Ionela-Liliana
Ionescu - Bunica
Emilia Bădărău, neam
de răzeşi
5. Genealogie şi
heraldică istorică.
- Tudor-Radu Tiron
– Despre corbul cu inel
în cioc. Reprezentări
ale
stemelor
Hunedoreştilor într-un
manuscris din colecţia
Bibliotecii Bavareze de Stat.
- Gheorghe Lazăr – Neamul boierilor din
Drugăneşti
- Dan Emanoil Dobreanu – Succesiuni incerte
- Ruxanda Beldiman – Conacul de la Podoleni,
judeţul Neamţ
- Constantin Itu - Istorie şi heraldică în
monumentul dedicat Mariei Theresia la Viena.
6. Strămoşii mei.
- Ştefan S. Gorovei – Neamuri care se duc:
Văseştii.
- Constantin Laurenţiu Erbiceanu – Magistratul
Vespasian Erbiceanu (1865-1943)
- Radu Moţoc – „Amprente” genealogice ale
familiei Moţoc.
7. Contribuţii la o istorie a familiei
Mavrocordat
- Sergiu Iosipescu – Nicolae şi Constantin
Mavrocordat, domni fanarioţi?
(continuare în pagina 51)
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La 24 aprilie a.c. s-au împlinit 145 de ani de
la naşterea pictorului Nicolae Mantu, artist
emblematic pentru cultura gălăţeană, cel care
este considerat cu adevărat ctitorul mişcării
plastice din urbea dunăreană. Cinstindu-i
memoria, Fundaţia Culturală „Nicolae Mantu”,
înfiinţată în 2007 din iniţiativa primarului de atunci,
inginerul Dumitru Nicolae, a editat un substanţial
album de artă al cărui autor este istoricul şi criticul
de artă Corneliu Stoica.
Apărut la Editura „Axis Libri” a Bibliotecii
„V.A. Urechia” în excelente condiţii grafice,
albumul (format 25 x 18 cm, 192 pagini, hârtie
cretată, scorţat, legat, forzaţ) este rodul unei
minuţioase cercetări a vieţii, activităţii şi operei
lui Nicolae Mantu şi conturează dimensiunile
reale ale unei personalităţi de prim rang a
Galaţiului, din păcate insuficient cunoscută
marelui public şi mai ales generaţiilor tinere.
„Structura albumului monografic, notează criticul
ieşean Valentin Ciucă, într-un text reprodus pe
coperta a IV-a, vizează deopotrivă elementele
de biografie, dar şi pe cele de evoluţie artistică în
contextul mai larg al epocii, al relaţiilor artistice
şi umane cu unii dintre confraţi, colegi sau prieteni.
Liniile mari ale acestui portret în mi şcare sunt
trasate cu siguranţa celui care a înţeles faptul că
o evoluţie artistică reprezintă un complex sociouman, vitregiile timpului, întâlnirile decisive pentru
configurarea personalităţii. Nicolae Mantu,
autenticul ctitor al profesionalismului în arta
gălăţeană, ocupă un loc distinct în artele
româneşti, iar restituirea de-acum are sensul unui
veritabil exerciţiu de înţeleaptă recuperare”.
După un „Cuvânt de început”, în care autorul
încearcă să-i stabilească locul lui Mantu în cultura
şi arta locală şi naţională, să-i delimiteze creaţia
de cea a pictorilor academici în rândul cărora
adesea a fost catalogat de unii critici, urmează
secţiunile „Coordonate biografice”, „Coordonate
ale operei”, „Mărturii”, „Cronologie”,
„Bibliografie”, „Fotomemorial”, „Grafică”,
„Pictură” şi rezumate în limbile franceză şi

engleză. Viaţa şi activitatea pictorului sunt reconstituite
pe baza unor profunde cercetări arhivistice, a presei
vremii şi a unor dialoguri şi corespondenţe purtate cu
ani în urmă cu persoane care i-au fost colegi la Bucureşti
şi Munchen sau l-au cunoscut la Galaţi. Sunt furnizate
preţioase informaţii privitoare la familia artistului: tatăl,
Stavru Mantu, comerciant notabil, fost viceprimar şi
primar al Galaţiului (1892), fraţii George şi Menelas,
ambii cu doctorate la Paris, primul, medic şi pasionat
fotograf, al doilea, magistrat, consilier şi preşedinte la
Curtea de Apel, un virtuoz al pianului, care „uimea
prin arta interpretativă” şi care adesea îl acompania
pe George Enescu atunci când acesta concerta la
Galaţi. Colaborarea lui Mantu cu desene satirice şi
caricaturi după absolvirea Şcolii de Belle-Arte din
Bucureşti, studiile în capitala Bavariei cu pictorul
animalier Heinrich von Zügel, întâlnirea studenţilor
români din München cu I.L. Caragiale în primăvara
lui 1912, prietenia cu expresionistul Lascăr Vorel,
participarea la Primul Război Mondial ca reporter şi
mai apoi mobilizarea, dimpreună cu alţi 35 de artişti, în
Marele Cartier General din Iaşi, activitatea din cadrul
Societăţii Culturale „V.A. Urechia”, al c ărei
vicepreşedinte a fost, din cadrul Consiliului Comunal
ca membru al Comisiei edilitare şi al Comisiei
permanente de înfrumuse ţare, munca pentru
organizarea mişcării plastice gălăţene după 1948,
încununată cu înfiinţarea în 1951 a Cenaclului Uniunii
Artiştilor Plastici etc. sunt urmărite de Corneliu Stoica
în pagini care mustesc de informaţii.
În secţiunea „Coordonate ale operei”, autorul face
mai întâi o analiză pertinentă a graficii social-politice
din ziarele şi revistele la care Mantu a colaborat timp
de aproape 15 ani („Adevărul”, „Moftul român”,
„Belgia Orientului”, „Tămâia”, „Moş Teacă”, „ŢivilCazon”, „Zeflemeaua”, „Furnica” etc), subliniind că
aceasta „este o oglindă a societăţii româneşti de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al
XX-lea”, artistul „prin sutele de desene şi caricaturi
publicate, spunându-şi cu îndrăzneală şi curaj cuvântul
cu privire la societatea timpului său, la situaţia existentă
în ţară şi luând atitudine împotriva guvernanţilor vremii,
făcând ca tarele societ ăţii să apară în toată
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veridicitatea lor”. Cu aceeaşi atenţie sunt comentate
desenele din ziarul „România”,„organ al apărării
naţionale”, publicate la rubrica „Războiul ilustrat”, ca
şi cele cu tematică animalieră apărute în „Carpaţii”,
„Revista Ştiinţelor Veterinare” şi „Revista vânătorilor”,
toate obţinute graţie colaborării autorului cu Biblioteca
Academiei Române.
Referitor la pictură, Corneliu Stoica menţionează
că aceasta „cuprinde în
repertoriul său compoziţii,
portrete, scene de
vânătoare, naturi statice,
interioare, flori”, c ă
pictorul „este un maestru
desăvârşit al compoziţiei şi
că fie că sunt inspirate din
viaţa oamenilor, fie din
lumea celor care nu
cuvântă, picturile lui Mantu
sunt magistral aşezate în
pagină, fiecare mişcare,
fiecare gest sunt bine
studiate; arhitectura
lucrărilor este armonioasă,
bazată pe un desen riguros,
căruia îi este subordonată
culoarea”. La sfârşitul
comentariilor sale, Corneliu
Stoica concluzionează:
„Prin întreaga sa operă,
Nicolae Mantu a slujit cu
dăruire un crez artistic, a
lucrat cu onestitate şi
probitate profesional ă pentru realizarea lui,
situându-se în contextul picturii din prima jumătate a
secolului al XX-lea pe linia marii tradiţii realiste. Creaţia
sa, plină de adâncă simţire, demnitate şi omenie, chiar
dacă nu a revoluţionat pictura timpului în care a trăit,
înnobilează cele mai bune acumulări ale artei româneşti,
fiind dovada cea mai grăitoare a unui penel sincer, pus
în slujba frumosului şi a idealurilor neamului
românesc”.
„Mărturiile” cuprinse în paginile albumului sunt
datorate caricaturistului Gruia Păunescu (1887-1976),
pictorilor Marius Bunescu (1881-1971), Ion Bărbulescu
B’ Arg (1887-1969), Alexandru Gh. Popovici (19121975), Mala Zamfirescu-Bedivan (1928–2014), Nicolae
Spirescu (1921-2009) şi avocatului Gheorghe
Stoenescu (1900-1989). Ele se citesc pe nerăsuflate,
fiidcă evocarea fiecăruia este caldă, iar informaţiile au

o valoare semnificativă pentru înţelegerea Omului şi
Artistului Mantu.
Imaginile care urmeaz ă „Cronologiei” şi
„Bibliografiei” (pag. 69 -182) prezintă 56 de fotografii
ale pictorului din diferite perioade, ale părinţilor, fraţilor,
făcute în compania unor colegi de studii, profesori şi
prieteni sau ale Galaţiului de altădată (provenite din
colecţia autorului şi a ing. Costel Gheorghiu), 149 de
reproduceri alb-negru şi
color după grafica şi pictura
artistului, precum şi patru
portrete ale lui Mantu
executate de artiştii
gălăţeni Elena Hanagic,
Vasile Vedeş, Nicolae
Spirescu şi Teodor Vişan.
Ele sunt realizate la cote
superioare de calitate, iar
cele color redau cu
fidelitate
cromatica
lucrărilor
originale.
Reproducerile lucrărilor de
pictură sunt făcute după
tablouri
aparţinând
Muzeului de Artă Vizuală
Galaţi, Muzeului de Artă din
Craiova, unor colecţiobari
din Bucureşti, Sibiu şi Galaţi
(Sorin Rodeanu, Vasile
Popa, Georgeta Morentz,
Dumitru Bahamat, Dan
Dragomir,
Gheorghe
Petrescu, Ştefan Chicoş,
Marcela Ostfeld-Ciupe, Anca Aldea).
Adăugându-se lucrărilor sale similare consacrate
pictorilor Mihail Gavrilov, Teodor Vişan şi Nicolae
Einhorn, Dicţionarului artiştilor plastici gălăţeni,
monografiilor „Monumente religioase din municipiul
Galaţi”, „Monumente de artă plastică din judeţul
Galaţi”, „Monumente de for public din municipiul
Galaţi”, precum şi celorlalte cărţi de articole, cronici
plastice şi studii („Artişti plastici de la Dunărea de
Jos”,„Identităţi artistice”, „Întâlniri confortante”,
„Interferenţe”, „Acorduri cromatice la Dunăre”,
„Popasuri ale privirii”, „Feţele imaginii”), albumul
„Nicolae Mantu” lasă să descoperim şi de această
dată în persoana lui Corneliu Stoica acelaşi cercetător
riguros, coerent, care nu conteneşte să descopere
valorile artistice ale Galaţiului şi să le prezinte cititorilor
şi iubitorilor de frumos în adevărata lor lumină.
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110
SEVASTRE, Ştefan – pictor. S-a născut la
2 noiembrie 1926, în satul Ionăşeşti, comuna
Nicoreşti, judeţul Galaţi. A absolvit Liceul „D. A.
Sturdza” din Tecuci (1945) şi Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti,
promoţia 1951, clasa profesorului Jean Al.
Steriadi. A debutat în Expoziţia anuală de stat din
1953. În acelaşi an a devenit membru al U.A.P.
Între 1958-1988 a funcţionat ca profesor la Liceul
de Artă „N.N. Tonitza” din Bucureşti. Expoziţii
personale: Bucureşti („Pictură şi desen”, 1964;
„Construcţii şi Ambient”, 1977; „Configuraţie şi
Suprematism”, 1992; Galeria „Dialog”, 2006);
Tecuci (Galeria „Gheorghe Petra şcu”,
retrospectivă, 1996). Începând din 1953 a avut
peste 120 de participări la expoziţii de grup sau
colective din ţară şi din străinătate (Minsk,
Frankfurt pe Main, Praga, Roma, Florenţa, Paris,
Prilep etc) A organizat expoziţii şi simpozioane
precum: „Geometrie şi Sensibilitate”, Sibiu, 1983;
„Ştiinţă şi Artă”, Bucureşti, 1985; „Învăţământul
artistic şi interferenţele lui culturale”, Bucureşti,
1988; „Artă concretă”, Bucureşti, 1997. În 1968
a executat decoraţii murale în „Sala Unirii” din
Alba Iulia, cu portrete istorice în medalion şi a
realizat primul portret al lui Samuil Micu după
descrierile contemporanilor. În 1973 a executat

Compoziţie 20

decoraţii abstracte din gresie glazurată la Hotelul
„Traian” din Brăila (lucrare în colectiv). A publicat
eseuri şi articole de critică de artă în revista „Arta”:
Distincţii: Premiul Tineretului (1958); Premiul pentru
pictură al U.A.P. (1990); Diploma de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Tecuci (1996); Ordinul naţional
Pentru Merit în grad de Comandor (2000). Are lucrări
în colecţii de stat şi particulare din România, Germania,
Franţa, Elveţia, Italia.
Pictura sa din primii ani de activitate se revendic ă
de la datele realului. Ştefan Sevastre pictează peisaje,
portrete, naturi statice, compoziţii. Aceste genuri le
abordează şi-n grafică. În reprezentarea realului refuză
reflectările de suprafaţă. Cu responsabilitatea
creatorului care se respectă, din multitudinea datelor
oferite de lumea şi viaţa înconjurătoare, el selectează,
decantează, interpretează. Construcţia compoziţională
îl preocupă în mod deosebit. Într-o categorie de lucrări
în ulei, motivul este transcris mai direct, în altele îns ă,
din care fac parte şi „Portret de ţărancă”, „Compoziţie
cu ţărănci”, „Ziduri şi pomi”, formele sunt îndelung
studiate şi elaborate, se simte interpretarea personală
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tematice deliberat asumate, prin care pictorul î şi
verifică posibilităţile. De unde senzaţia că natura,
devenită imagine, se regăseşte în ipostaza spirituală a
subiectivităţii umane”. Ulterior, pictura lui Ştefan
Sevastre a evoluat către un constructivism geometric
abstract. Formele sunt riguros organizate, cercuri,
semicercuri, triunghiuri, pătrate, dreptunghiuri inundă
spaţiul plastic, fără ca ansamblurile să-şi piardă
capacitatea de a emoţiona, cucerind prin sensibilitatea
şi puritatea culorilor, prin diversitatea şi eleganţa
reprezentărilor geometrice subsumate unor titluri ce
trimit la lucruri cât se poate de concrete. Exist ă multă
armonie în pânzele lui Sevastre, o muzică ce înalţă
spiritul, o desfăşurare cromatică de mare rafinament.
Pictorul, remarcă Dan Grigorescu, „este unul dintre
cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai constructivismului
românesc contemporan, în sensul unei sinteze a
sensibilităţii cromatice şi al organizării compoziţionale,
în care forma geometrică trimite şi la sensibilităţi
simbolice”.

a artistului. Stăruie în aceste lucrări ecouri ale stilizării
folclorice, culoarea este expresivă, muzicală. Prin felul
cum configurează formele, pictorul le conferă valenţe
metaforice şi simbolice. „Sevastre, scrie Octavian
Barbosa, este un riguros al sensibilităţii pictate. Suportul
figurativ al imaginii ascult ă în organizarea
compoziţională a motivului pe pânză de logica severă
a asonanţelor sau disonanţelor de formă şi culoare.
Portretul, peisajul sau natura statică, abordate cu egală
preferinţă, par să constituie în cele din urmă încercări

Bibl.: Eugen Schileru, Scrisoare de dragoste,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1971; Alexandru
Cebuc,Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia
artiştilor români contemporani, vol. I, Editura Arc
2000, Bucureşti, 1996; Constantin Prut, Dicţionar de
artă modernă şi contemporană, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2002; Vasile Ghica, Nasc şi
la Tecuci oameni – Mic dicţionar enciclopedic,
Editura PIM, Iaşi; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat
al artelor frumoase din Moldova 1800-2010,
Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica,
Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, Editura „Axis
Libri”, Galaţi, 2013.

Compoziţie 16

Compoziţie 37
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Expoziţia „Pro Boholţ”, ediţia a IV-a, 2015
Debutând în vara anului 2012,
Tabăra de creaţie de la Boholţ,
o localitate din Ţara Făgăraşului,
ce aparţine de comuna Beclean,
judeţul Braşov, a ajuns la ediţia
a IV-a. În cei patru ani de
fiinţare, numărul artiştilor plastici
participanţi a crescut, lucrările de
pictură, grafică şi sculptură s-au
înmulţit, astfel că visul inginerului
Vasile Joantă (fiu al satului,
manager al Fabricii de bere
MARTENS S. A. Galaţi, un
împătimit colecţionar de artă) de
a pune bazele unui muzeu în casa
părintească a căpătat linii de
contur tot mai viguroase. Un sat
cu o existenţă de şapte secole,
atestat documentar în 1317, cu
oameni harnici şi gospodari, care au rădăcini adânc
înfipte în pământul străbun, a fost nemurit de artiştii
care au poposit aici în imagini cu valoarea unei
adevărate monografii vizuale . În timp, ele vor
mărturisi urmaşilor, în graiul lor, despre prezenţa unei
comunităţi trainice şi a unor locuri care şi-au păstrat

Petre Chirea, Peisaj cu case la Boholţ

frumuseţea şi farmecul lor unic. Din mijlocul acestei
comunităţi, de-a lungul anilor, s-au ridicat nenumăraţi
intelectuali, dintre care mulţi profesori, preoţi, medici,
ingineri, economişti, jurişti etc., printre care şi Omul
Vasile Joantă, cel care se întoarce de fiecare dată cu
dragoste printre localnici şi care vrea să rămână în
amintirea acestora şi a generaţiilor viitoare
şi printr-o instituţie făurită cu eforturi
financiare proprii.
În ediţiile 2012 – 2014 şi-au lăsat rodul
creaţiei lor la Boholţ plasticienii: Teodor
Vişan, Raul Popa, Liviu-Adrian Sandu,
Tudor Meiloiu, Marilena MăntescuIsac, Gavril Mocenco, Alexandru
Măntescu-Isac, Lucian Bighigean,
Dragoş Minculescu, Mihai Coţovanu,
Cornelia Victoria Dedu, Ion Aurel
Gârjoabă,
Corneliu DrăganTârgovişte, Gheorghe Miron, Ioan
Oratie. Unii dintre aceştia au participat
chiar la două sau trei ediţii. Lucrările
realizate de ei au fost deja prezentate
publicului nu numai la Muzeul Ţării
Făgăraşului „Valer Literat”, ci şi la Galaţi,
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Iulia Candea Daradici, Şură la Boholţ

monotonie. Momentele alese sunt şi ele diferite,
predomină totuşi miezul zilei, când liniştea este
stăpânitoare peste sat. Tablourile sunt bine
împăstate, culorile sunt vii, strălucitoare. Pictorul
întrebuinţează din abundenţă roşul, spre care
se pare că are predilecţie. Acestuia îi alătură
verdele de mai multe nuanţe, albastrul, olivul,
griurile colorate. Elementele care configurează
compoziţia sunt bine fixate în spaţiu printr-un
desen riguros, care redă cu fidelitate arhitectura
caselor şi lăcaşurilor de cult, specificul locurilor.
Cerul ocupă mai puţin spaţiu în economia
lucrărilor, accentul căzând pe imaginea
peisajului terestru reţinut şi fixat pe pânză
(„Amiază la Boholţ”, „Casă veche la Boholţ”,
„După amiază la Boholţ”, „Peisaj cu Case”,
„Strada mare din Boholţ”).
Iulia Cândea-Daradici şi-a ales pentru
picturile ei imaginea unei grădini din Boholţ,
reprezentată pe o dominantă de verde închis, şi a unei
şuri, construcţie veche, care se mai păstrează în acest
sat. Tot la o grădină şi la o şură s-a oprit şi soţul său,
Constantin Daradici. În plus, acesta, în altă lucrare,
a pictat şi un cuptor de copt pâine, des întâlnit în satele
din judeţul Braşov. Ca modalitate de exprimare, cei
doi soţi artişti se aseamănă în unele privinţe, dar se şi
deosebesc. Ambii au sensibilitate coloristică, dar în timp
ce la Iulia Cândea-Daradici pasta este mai consistentă
şi concreteţea elementelor mult mai pregnantă, la
Constantin Daradici uleiul este diluat şi imaginile mai
mult sugerate. Doar în tabloul care înfăţişează o şură,
unde se impunea redarea materialităţii zidurilor şi a
acoperişului învelit cu olane, materia picturală este mai
bine hrănită.

Tecuci, Bucureşti şi Iaşi. Peste tot s-au bucurat de
aprecieri ale iubitorilor de frumos şi ale criticilor de
specialitate, iar gestul nobil al organizatorului şi
finanţatorului Taberei a fost considerat ca fiind de bun
augur şi demn de urmat, mai ales în această perioadă
când arta nu este suficient încurajată de oficialităţi.
La ediţia a IV-a, din 2015, ale cărei lucrări putem
să le vedem la Muzeul de Artă Vizuală, Sala „Ioan
Simion Mărculecu”, au răspuns invitaţiei lui Vasile
Joantă pictorii: Corina Preda-Perianu, Iulia
Cândea-Daradici, Petre Chirea, Constantin
Daradici, Corneliu Drăgan-Târgovişte, Serge
Vasilendiuc şi Mariusz Drohomirecki, ultimii doi
fiind din Polonia şi ca atare tabăra devenind de nivel
internaţional prin prezenţa acestora. Ei au străbătut
satul şi împrejurimile, au stat de vorbă cu
oamenii, i-au vizitat la domiciliile lor, le-au
admirat interioarele locuinţelor, au participat la
sfintele liturghii şi Sărbătoarea Sânzienelor,
reţinând din datele realităţii ceea ce i-a
emoţionat mai mult şi au considerat că merită
să fie imortalizat pe pânză , carton sau pe coala
de hârtie.
Cunoscut ca un remarcabil peisagist, Petre
Chirea, în mijlocul micului Barbizon de la
Boholţ, s-a simţit în largul său, a avut
posibilitatea să surprindă aspecte în care
casele, uliţele, turlele bisericii şi, uneori, oamenii,
văzuţi doar miniatural, devin principalele repere
picturale ale tablourilor sale. Imaginile sunt clar
exprimate, cu paleta unui impresionist ce
Silviu Catargiu - Prometeu
trăieşte clipe de mare înălţare sufletească.
Schemele compoziţionale sunt diferite, folosite
Constantin Daradici, Şură veche în Boholţ
în aşa fel încât să înlăture orice urmă de
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Detaliul arhitectural este şi el semnificativ şi
bine pus în evidenţă. Prezenţa unor copii şi
adulţi pe străzi, deşi în număr redus,
însufleţeşte imaginea de ansamblu, îi imprimă
o notă de dinamism. „Autoportretul” executat
în timpul taberei înfăţişează un ins şugubăţ,
ce are un aer de curiozitate în priviri. Pasta
este onctuoasă şi aşezată în tuşe ce evocă
într-un fel impresionismul (am citit undeva că
artistul obişnuieşte ca în fiecare zi să-şi facă
un autoportret).
Corina Preda-Perianu s-a exprimat în
cele şapte lucrări ale sale folosind atât tuşul
(„Acareturi la Boholţ”), acuarela („Biserica
mică din Boholţ”, „Casă ruinată la Boholţ” ,
„Grădină din Boholţ”), dar şi uleiul pe pânză
(„Casă albastră la Boholţ”, „Catapeteasmă
din Boholţ”, „Catapeteasmă din Calbor”).
Secvenţele reţinute sunt din Boholţ şi Calbor, localitate
din Podişul Hârtibaciului, aparţinând administrativ tot
de comuna Beclean. Biserica mică din Boholţ, cu gard
ca de cetate, se înalţă cu turla ei în formă de piramidă
în mijlocul unei oaze de verdeaţă; arborii din „Grădină
din Boholţ” aproape că acoperă cu coroanele lor o
construcţie ce pare a avea o mărime considerabilă;
motivul din „Magazie din Boholţ” este acelaşi ca cel
din lucrarea de grafică realizată în tuş. Dintre lucrările
în ulei, una înfăţişează o casă specifică localităţii, iar

Prezent şi la ediţia din 2014 a taberei, Corneliu
Drăgan-Târgovişte a pictat nu mai puţin de 15
lucrări, toate realizate în tehnica acuarelei, care i-a
dus faima şi peste hotare. Ele reprezintă gospodării
ţărăneşti, colţuri de sat, grupuri de case, fântâni, căpiţe
de fân, flori, oameni stând de vorbă la poartă,
trebăluind prin curţi sau mergând pe străzi („Acareturi”,
„Biserica din Boholţ”, „Bucătărie ţărănească”, „Colţ
de sat”, „În curte”, „La poartă”, „Măgar”, „Peisaj cu
căpiţe”, „Uliţă” etc.). Artist cu un răsunător palmares
expoziţional naţional şi internaţional, membru
al Academiei Acuareliştilor din Birmingham,
el a dovedit şi de această dată că este un
foarte bun observator al realităţilor în mijlocul
cărora a poposit şi un executant desăvârşit
în această tehnică, ce impune rapiditate,
siguranţă şi spontaneitate în mânuirea
penelului, transparenţă, prospeţime, fluiditate.
Este o nespus de multă poezie în acuarelele
lui Corneliu Drăgan-Târgovişte, se simte din
plin palpitul vieţii, culorile sunt calde,
luminoase şi se întrepătrund pe suprafaţa
hârtiei, dând impresia unei catifelări cu totul
neobişnuită. Arta pictorului atinge inefabilul.
Venit de pe alte meleaguri, polonezul
Mariusz Drohomirecki a găsit în peisajul
boholţean un mediu în faţa căruia s-a
emoţionat, a vibrat, a trăit sentimente de
adevărată bucurie şi mulţumire. Tablourile
sale („Uliţa mare din Boholţ”, „Peisaj cu case
din Boholţ”) sunt de un optimism robust,
culorile sunt proaspete şi armonios
orchestrate. Prezenţa verdelui deschis, care
se reflectă în tonuri diafane şi pe faţadele
Mariusz Drahomirecki, Uliţa Mare
caselor, exprimă vitalitate şi sete de viaţă.

48

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

Corina Preda-Perianu, Catapeteasmă

de nuanţe de roşu, galben, oranj, verde,
albastru, violet, toate obţinute prin suprapuneri
de mare fineţe, creează o atmosferă de mister,
de poezie în care metafora ascunde sub
platoşa ei, conotaţii adânci, înţelesuri ce pot
semnifica statornicia şi durata în timp, atribute
pe deplin valabile şi când vorbim de Boholţ,
sat cu o existenţă atestată documentar de 700
de ani.
Adăugând alte noi pagini la monografia
vizuală a acestei aşezări din Ţara Făgăraşului,
începută în 2012, cei şapte artişti participanţi
la ediţia a IV-a au creat lucrări care prin
valoarea lor estetică şi documentară îşi
dobândesc dreptul de a figura nu numai întrun muzeu al aşezării respective, ci în oricare
altă instituţie de profil de interes local, judeţean
sau naţional.
La vernisaj, iubitorii de frumos au primit
fiecare câte un catalog, un adevărat album
de artă (format 30 x 21 cm, hârtie cretată),
apărut la Editura „Axis Libri” a Bibliotecii
„V. A. Urechia”, tipărit în excelente condiţii
grafice. Acesta cuprinde fişele biografice ale
participanţilor la tabără însoţite de fotografiiportret, 42 de reproduceri color ale creaţiilor lor şi
imagini ale satului Boholţ şi din timpul documentării şi
lucrului plasticienilor. Textele, care ţin loc de prefaţă,
sunt semnate de Vasile Joantă, preşedintele Asociaţiei
„Pro Boholţ, şi autorul acestor rânduri. Fotografiile au
fost executate de Valentin Baly, iar sculptorul LiviuAdrian Sandu, muzeograf la Muzeul de Artă Vizuală,
a realizat prelucrarea imaginilor, concepţia, coperţile
şi machetarea catalogului. Tabăra de la Boholţ va
continua şi în acest an, tot cu participare internaţională.

celelalte două prezintă câte o catapeteasmă, motiv
religios des întâlnit în pictura Corinei Preda-Perianu.
Cea din Biserica din Boholţ este mai elaborată, văzută
printr-o arcadă a naosului, cu arcul în plin cintru, pe
când cea din Biserica Ortodoxă din Calbor este mai
mult schiţată.
Basarabean prin naştere (n. 1972, Bălţi), şcolit la
Colegiul de Arte Plastice din Chişinău şi la Academia
de Arte „George Enescu” din Iaşi, membru al
U.A.P.R., Filiala Interjudeţeană Cluj-Bistriţa, stabilit
din 2002 în Cracovia (Polonia), fondator al Grupului
„Kroma”, Serge Vasilendiuc este definit ca
„un pictor al geometriilor poetice”, lucrările
lui amintind de „universul abstracţiilor lui
Wassily Kandinsky, de muzicalitatea lui Paul
Klee şi de libertăţile inventive ale lui Giorgio
de Chirico sau Morandi”. Aceste consideraţii
făcute de profesorul său de la Iaşi, maestrul
Liviu Suhar, le demonstrează artistul ca fiind
obiective şi prin tablourile sale pictate în acrilice
pe pânză, intitulate „Case din Boholţ”, „Peisaj
din Boholţ” şi „Stradă din Boholţ”. Construcţia
riguros geometrică a acestora dă impresia la
un prim impact a existenţei în spaţiul plastic a
unei atmosfere austere, însă pătrunzând în
analiza texturii cromatice, vom observa tonuri
de un rafinament deosebit, materia picturală
Serge Vasilendiuc, Case din Boholţ
Maria Constantinescu - Barcă
fiind distribuită cu o pensulaţie lisă. Mulţimea
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Recunosc că, deşi o cunosc de multă vreme, despre
Alexandrina Roman ştiu puţine lucruri. Ştiu, bunăoară,
că este de loc din Lieşti, c-a absolvit Facultatea de
Filologie, c-a devenit profesoară de limbă română în
Lieşti şi că şi-a legat viaţa ombilical de arealul lieştean
şi de oamenii care îl populează. Îmi imaginez că în
lungile deceniile de activitate a scris şi a şters hectare
de tablă, c-a fost profesoara multor serii de elevi pe
care i-a îndrumat şi i-a predat societăţii ca pe nişte
cetăţeni cu demnitate şi cu competenţa cerută de
profesia aleasă. A trăit toată viaţa laolaltă cu oamenii
locului, s-a intersectat cu ei în multe activit ăţi publice,
se bucură de respectul lor şi, la fel îi respectă, ca pe
nişte parteneri ai actului educaţional.
Ca orice profesor care se respectă, încearcă să
dea seama despre toposul lieştean şi despre oamenii
săi într-o carte de suflet Magia plaiului lieştean
(Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2013, Brăila) – o carte
care reconstituie câte ceva din lunga sa experienţă
didactică, mereu în contact direct cu oamenii locului,
ale căror portrete le regăsim în această lucrare. Căci
cartea este, dincolo de alte aspecte colaterale, o suit ă
de portrete, autoarea arătând o aplecare specială
pentru acest gen de literatură ipostaziindu-se ca o
maestră a portretului aferat, glazurat, lilian.
Aş face o precizare: am fost şi am rămas un
partizan al cercetărilor de geografie culturală, aşa că
lucrarea dnei Roman mă găseşte într-o poziţie
privilegiată. Istoriile mari nu arată interes decât pentru
marile personalităţi care au vitaminizat anumite arealuri
geografice şi s-au remarcat într-un plan naţional sau
universal. Dar restul? Ce se întâmplă cu mulţimea celor
care, totuşi, au avut un rol, mai mare sau mai mic, în
evoluţia spiritului local, au vascularizat viaţa spirituală,
economică, artistică sau sportivă a localităţii? Cine dă
seama despre implicarea lor în viaţa localităţii? Ceea
ce fac cercetătorii locali se înscrie exact în această
tendinţă de des-anonimizare, de subliniere apăsată a
implicării lor sporitoare în viaţa unei localităţi.
Am spus-o deseori şi-mi place s-o repet, ori de
câte ori mi se oferă prilejul, că importanţa unei localităţi
este direct proporţională cu numărul şi valoarea
personalităţilor pe care le-a generat şi le-a furnizat

panteonului naţional de valori. Trebuie văzut însă, viaţa
unei localităţi nu este nervurizată numai de marile
personalităţi, care-şi găsesc locul în orice istorie mare,
alături de acestea trebuiesc identificate şi cele care,
chiar dacă nu-şi găsesc locul în marile istorii, au
contribuit, cu posibilităţile lor, poate mai puţin
importante, la afirmarea culturală, artistică, economică,
sportivă sau ştiinţifică a locului în competiţie cu alte
localităţi similare din ţară. De asta cred că este
importantă cartea d-nei Roman, pentru c ă se
decontează din decorticarea imaginii unor oameni ai
comunităţii - prea mici pentru istoria mare, dar destul
de activi, de influenţi şi productivi pentru a fi lăsaţi
în anonimat.
Sunt pline satele noastre de asemenea oameni
deosebiţi, cu iniţiativă, cu nerv, adevăraţi agenţi ai
spiritului de opinie, pe care contemporanii i-au respectat,
le-au urmat sfaturile şi au fost modele de viaţă, de
conduită şi de comportament. Peste tot există astfel
de oameni de ispravă, dar nu peste tot se găseşte câte
o Alexandrină Roman care să le galvanizeze efigia,
să-i scoată din uitare şi să le sublinieze locul privilegiat
în evoluţia generală a toposului pe care l-au
circumscris şi cu care s-au identificat simbiotic.
Cine sunt aceşti oameni? În prim-plan sunt elevii
săi, remarcabili prin sârguinţa arătată învăţăturii, şi care
prefigurau încă de pe băncile ciclului gimnazial imaginea
viitoare a personalităţii mature, cu aceleaşi active
catalitice, rămase ne-erodate în condiţia de oameni
adevăraţi. Anunţau un rol privilegiat în societatea
românească aşa cum soarele de dimineaţă anunţă
căldura de peste zi. Îi amintim şi noi pe Miloiu Ghiţă,
care a făcut o frumoasă carieră militară, pe Viorel
Trandafir, dotat spre ştiinţele exacte, pe Traian Dolea,
ajuns colonel în armată, pe Gigi Lefter, pe Ionica
Lupoaie, pe Munteanu Neluţu, pe Bujor Dumitrel – a
căror minte luminoasă şi educaţie aleasă i-a ajutat
să se autodepăşească.
Sunt apoi cei din familia autoarei, mama Ileana
Borşan, tatăl Mihăiţă Borşan, soţul Lică Roman – o
glorie a echipei de fotbal Avântul Lieşti şi cele patru
fetiţe, astăzi, probabil doamne în toată puterea
cuvântului – Mihaela, Eta, Paula şi Coli. Sunt frumoase,
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elegante, fermecătoare, bucătărese excelente, soţii
devotate şi femei adevărate, care se integrează cu
uşurinţă în orice societate, oricât de selectă ar fi
(p.80). De-ar fi fost sertarizate într-un capitol distinct,
toate aceste evocări ar fi constituit o adevărată cronică
de familie.
O diviziune a lucrării este consacrată colegilor de
facultate, dintre care se detaşează portretul Luminiţei
Dăscălescu, fiica primului secretar de Galaţi, mai apoi
prim-ministru al României, a cărei efigie nu conservă
nimic din ideologia ce-l consacrase pe tatăl său.
Surprinde mărturisirea că în familia sa, dincolo de
imaginea afişată public, se respectau tradiţiile
creştineşti de Paşti şi de Crăciun, ceea ce confirmă
ideea magului din Păltiniş, că în comunism nimeni nu
trăieşte în adecvaţie, că trăiam într-o viaţă dublă –
una afişăm în public şi cu totul alta în viaţa noastră
singulară, ferită de ochiul public. Dar cine-ar fi crezut
că fenomenul dedublării este aşa de gonflat încât să-i
cuprindă chiar şi pe cei care treceau drept apărători
fermi şi intransigenţi ai ideologiei comuniste? Fata însă
nu avea nimic din duritatea părintelui său şi chiar
merită o evocare edulcorată. Cât voi avea suflare,
îţi voi aprinde lumânări şi mă voi ruga pentru
sufletul tău curat şi frumos, pentru că tu n-ai avut
nici o vină că tatăl tău era sus plasat pe scara
socială (p.21).
O altă serie de portrete răsfrânge imaginea caldă
a celor care i-au fost colegi de cancelarie şi-a împărţit
cu ei bucuriile şi necazurile vieţii de dascăl. Pe mulţi
dintre ei – Sabin Condur, soţii Olteanu, Munteanu
Silvia, Nina Gurău etc. i-am cunoscut şi eu şi pot
depune mărturie că portretele creionate de autoare
sunt adecvate, mandolinare, simţite şi bineînţeles
meritate.
A fost o vreme când întreaga via ţă dintr-o
comunitate rurală era nervurizată de preotul şi
învăţătorul satului. Între timp, viaţa a evoluat, în sate
au apărut şi alte categorii de specialişti – medici, jurişti,
zootehnişti, dar preotul şi învăţătorul au rămas pilonii
de susţinere ai vieţii comunitare.
Nu mai insist. Cartea este scrisă cu inima şi cu
sufletul şi rămâne un omagiu adus celor ce-au pus
umărul şi-au drenat arealul lieştean pe via moderna a
devenirii sale istorice. Îi mulţumim autoarei pentru
această frumoasă colecţie de portrete şi amintiri ce
sper să se găsească pe masa de lectură a fiecărui
lieştean

(urmare din pagina 41)

CONGRESUL AL XVII-lea DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ DIN IAŞI
- Sorin Iftimi – Case şi ctitorii ale familiei
Mavrocordat din Moldova
- Matei Cazacu (Paris) – George Mavrocordat
(1893-1976)
8. Heraldică, sigilografie.
- Ana-Felicia Diaconu – Inventarierea ştiinţifică a
sigiliilor - normative arhivistice trecute şi abordări
contemporane
- Cătălin Hriban şi Sorin Iftimi – Noul armorial
universitar ieşean.
- Attila Istvan Szekeres – Stemele comunităţii
secuieşti
9. Străini printre români, români în străinătate.
- Raluca şi Sergiu Iosipescu – În jurul curţilor de
la Viziru-Brăila – istorie şi genealogie (1829-1920)
- Cătălina Opaschi – Natalia Cheşcu-Obrenovici,
regina tristă
Prezenţa la acest congres a Domnului Mihai Dim.
Sturdza, autorul Enciclopediei istorice, genealogică
şi biografică, care a ajuns la volumul III, a contribuit
prin întrebările şi discuţiile oferite pe subiectele
prezentate la o ţinută ştiinţifică deosebit de interesantă
şi elevată. Trebuie semnalat şi arborele familiei
Mavrocordat conceput şi prezentat de distinsul
genealogist din Elveţia: Florian Budu-Ghika.
O surpriză plăcută a fost expoziţia de portrete în
tuş pe hârtie galbenă, executate de către Octavian
Onea, membru fondator al institutului, care a activat
mulţi ani ca muzeograf la Casa B. P. Hasdeu din
Câmpina. Cele 35 de portrete reprezintă cu mare
acurateţe membrii acestui Institut Român de
Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, care au
participat cu lucrări la congresele din perioada
1993-2012. Printre personalităţile marcante se pot
recunoaşte: Paul Păltănea, Mihai Dim. Sturdza, Dan
Berindei, Paul Cernovodeanu şi Constantin
Bălăceanu-Stolnici. Întreaga colecţie a fost donată
acestui institut.
La standul cu cărţi au putut fi achiziţionate câteva
cărţi interesante de la Casa Editorială Demiurg
din Iaşi:
- Vasile Calestru – Huşii de ieri şi de azi
- Victoria Camelia Cotos – Populaţia Bucovinei în
perioada interbelică
- Regina Elisabeta văzută de N. Iorga
- Prinţesa Aurélie Ghika – Valahia modernă
Se poate spune cu certitudine faptul că şi acest
congres a fost un succes ştiinţific, care marchează cu
convingere continuitatea unei activităţi genealogice şi
heraldice româneşti. Merită toate felicitările cei care
au contribuit şi sprijinit această manifestare prin
colaborări şi sponsorizări, oferind conducerii acestui
institut, reprezentat de: Ştefan S. Gorovei,
Mihai-Bogdan Atanasiu şi Alexandru Pînzar, susţinerea
morală şi financiară.
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