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În perioada 19 - 21 iunie 2015 s-a desfăşurat, în sala Casei de Cultură a Studenţilor, cea de a XIV-a ediţie a Festivalului
de muzică uşoară pentru copii „Ceata lui Piţigoi”, festival organizat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, având un
juriu prestigios compus din Horia Moculescu (compozitor) - preşedinte, Andrei Kerestely (compozitor) şi
Rumiana Nacheva (organizator Festival Silver Yantra - Bulgaria). La edi ţia din acest an au participat 60 de
concureţi în cadrul a patru grupe de vârstă. Redăm mai jos palmaresul festivalului:

Trofeul Festivalului - Jurcă Amelia-Nicoleta (Constaţa)
Grupa 6-8 ani: Premiul I - Miron Maria-Bianca (Galaţi), Premiul II - Aldea Andreea-Lavinia (Piatra Neamţ),

Premiul III - Ştefan Ivanov (Bulgaria), Menţiuni - Lupu Teodora (Galaţi), Cilenti Gunay (Galaţi), Fluture Maria-
Briana (Galaţi).

Grupa 9 - 11 ani: Premiul I - Bulgaru Ioana (Galaţi), Premiul II - Lupoae Alexandra-Maria (Galaţi), Premiul
III - Gîrmacea Bianca-Andra (Galaţi), Menţiuni - Dan Mădălina-Bianca (Galaţi), Dumitru Ema-Andreea (Galaţi),
Frăţilă Cristina (Slobozia).

Grupa 12 - 14 ani: Premiul I - Răzăşanu Andra-Florina (Galaţi), Premiul II - Lupu   Selena-Miruna (Galaţi),
Premiul III - Sîrghi Alexandra-Serenada (Galaţi), Menţiuni - Moldoveanu Raluca (Slobozia), Iordache Ana-
Georgiana (Galaţi), Kandeva Iskra (Bulgaria).

Grupa 15 - 18 ani: Premiul I - Oprea Ecaterina (Galaţi), Premiul II - Tilici Ana-Maria Bianca (Galaţi), Premiul
III - Burduja Parascheva (Iaşi), Menţiune - Manea Antonela (Galaţi).

Trofeul Festivalului  “Ceata lui Piţigoi”, 2015:
Jurcă Amelia-Nicoleta (Constaţa)

Juriu festivalului:Rumiana Nacheva, Horia
Moculescu, Andrei Kerestely

Fotografii de Nicolaie Sburlan
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Prima ediţie a Festivalului interjudeţean de interpretare artistică „Pianul Fermecat” a avut loc în data 13 iunie
2015, în Sala Rondă a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, din juriu, condus de prof. Roxana Boboc Tăutu, de la
Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” Bucureşti, făcând parte: Mircea Holiartoc, dirijor la Teatrul Muzical „Nae
Leonard” şi profesorii de pian Gabriela Irina Gogocea, şef catedră Pian la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” Galaţi,
Loredana Gheţ, de la Liceul de Muzică „Haricleea Darclee” Brăila şi Raluca Ciucă de la acelaşi liceu, precum şi
de la Şcoala de Arte „Vespasian Lungu” din Brăila.

Rezultatele obţinute de cei peste 70 de concuren ţi înscrişi sunt următoarele:
Marele Premiu - Mîrzac Maria Alexandra (Galaţi);
Grupa I-2009: Premiul I - Istudor Gabriel Antonio (Galaţi), Premiul II - Stoian Andreea (Galaţi);
Grupa II-2008: Premiul I - Chiriţă Ştefania Maria (Galaţi), Premiul II - Lefter Iulia-Daria (Galaţi), Tiriachiu

Daria-Maria (Galaţi), Premiul III - Ciuciureanu Mircea (Bucureşti), Miron Maria Bianca (Galaţi), Pletea Nicola
Teodora (Galaţi);

Grupa III-2007: Premiul I - Hardon Miriam Adriana (Galaţi), Păvălaşc Laura Teodora (Galaţi), Premiul II
- Cucu Denisa Maria (Bucureşti), Manoliu Alexandra (Tecuci), Premiul III - Dumbravă Diana (Tecuci), Geru
Alexia-Camelia (Galaţi), Tălpău Adriana Francesca (Galaţi);

Grupa IV-2006: Marele premiu şi Premiul special al juriului - Neculau Rareş-Andrei, Premiul I - Andreev
Ileana Alexia (Brăila), Ciobănică Vanessa Gabriela
(Buftea), Premiul II - Dănilă Daniel Ştefan
(Constanţa), Ghinea Alin Costinel (Brăila), Premiul
III - Gagu Oana Gabriela (Galaţi), Ghinea Maria
(Tecuci), Ismail Deria-Edna (Constanţa);

Grupa V-2005: Marele Premiu - Florescu Paul
(Constanţa), Premiul I şi premiul special al juriului
- Marin Luca-Alexandru, Premiul I - Arhire Matei
(Tecuci), Premiul II - Bororodiţă Crina Maria
(Galaţi), Lungu Teodor (Galaţi), Premiul III -
Brădeanu Bianca (Galaţi), Constantin Raluca-Alina
(Brăila), Dinu Alexandra (Galaţi), Pistol Andreea
(Bucureşti);

Grupa VI-2004: Premiul III - Arhire Ana-Maria
(Tecuci), Bulgaru Ioana (Galaţi);

Grupa VII-2003: Premiul I - Lupoae Lorin
(Galaţi), Premiul II - Migdale Cristian-Valentin-Mario (Constanţa), Premiul III - Carabule Ştefan (Tecuci),
Lungu Ioana-Adela (Constanţa), Negoiţă Denisa-Georgiana (Brăila);

Grupa VIII-2002: Premiul II - Vicol Laura-Camelia (Constanţa), Premiul III - Frîncu Roxana (Constanţa);
Grupa IX-2001: Premiul II - Manea Andrei (Brăila), Premiul III - Carabule Ştefan (Tecuci), Lungu Ioana-

Adela (Constanţa), Negoiţă Denisa-Georgiana (Brăila);
Grupa X-2000: Premiul special al juriului pentru interpretarea studiului;
Grupa XI-1999: Premiul special al juriului pentru muzică contemporană;
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Este omul pe care îl poţi aborda fără să ai teama
de a fi refuzat, fie că îl întâlneşti la o lansare de carte,
la o expoziţie de fotografie, la o lansare a unui nou
film sau chiar şi pe stradă, atunci când se duce la
serviciu, acolo unde este Preşedintele Uniunii Autorilor
şi Realizatorilor de Film din România. Pur şi simplu,
Ioan Cărmăzan este aşa cum sunt foate puţini oameni
de valoare din Romania de astăzi, un om normal, un
om care nu şi-a pierdut normalitatea de a fi om, printre
atâţia oameni falşi. Îi place să spună mereu: „dacă
sesizez şi simt valoarea, o fructific, timpul nu aşteaptă
pe nimeni…”

Petrece foarte mult timp scriind, citind, analizând
tot ceea ce se
întâmplă prin ochiul
critic al lentilelor
aparatului de
fotografiat. După o zi
întreagă de filmat, dar
şi în pauza de filmare,
îl auzi vorbind
despre marea
dragoste pe care nu
a trădat-o niciodată:
Porumbeii!

Chiar dacă ştiam
că are foarte multă treabă, că nu are suficient timp,
datorită faptului că Uniunea Autorilor şi Realizatorilor
de Film din România organizează în acestă perioadă,
împreună cu Centrul Cultural Dunarea de Jos, un
festival de film în Galaţi, ajuns la cea de-a VI a ediţie,
i-am făcut o vizita la sediul U.A.R.F., cerându-i
„o audienţă” pentru voi, cei care iubiţi şi citiţi
acestă revistă.

Vorbind despre locurile natale, Ioan Cărmăzan
spune cu drag: „Sunt mândru că sunt născut la
Satchinez! Mi-am luat revanşa în faţa istoriei şi am
devenit cetăţean de onoare al Bocşei (n.r. în 2008),
unde tata a fost profesor, şi am devenit şi cetaţean de
onoare al Satchinez, de unde tata a fost alungat. În
România, orice înfrângere trebuie luată ca pe o
oportunitate şi mereu le spun studenţilor mei că „viaţa
e ceea ce ni se întâmplă în timp ce ne facem planuri”

Criticul de film Călin Căliman spune despre Ioan

Cărmăzan: „Cărmăzan este un fel de Bulgakov al
României. Filmele sale sunt profund subversive, nu
pentru că atacă comunismul, ci pentru că-l ignoră”

Criticul Traian T. Coşovei, vorbind despre scrierile
d-lui Ioan Cărmăzan: „În cărţile lui Ioan Cărmăzan,
realitatea nu este doar un obiect de studiu privit prin
dioptriile aparatului de filmat, ci şi o provocare: aceea
de a desluşi sensul firelor ce se ţes în modelele
complicatei tapiserii umane pe care prea adesea o
privim fără să o înţelegem.”

V. A.: Cum defineşte Ioan Cărmăzan societatea
de astăzi, cea în care trăim?

I. C.: Din păcate,
undeva, ceva nu
funcţionează şi omul
simplu se uită şi simte că
i se poate întâmpla orice
şi asta nu e bine deloc.
Omul normal trebuie să
ştie că statul, căruia el îi
plăteşte taxe, îl
protejează, ori în ţara
asta, în care orice om
poate fi ameninţat,
anchetat,  în urma unei

delaţiuni ori a unei neînţelegeri, un om poate păţi te
miri ce. Consider că lucrurile trebuie puse la punct,
societatea trebuie să funcţioneze corect şi normal.

Vali, vezi tu, povestea asta cu hai să ne uităm la tv
să vedem ce cătuşe mai vedem şi cine le mai poartă
nu face altceva decât să ne ducă cu gândul la ideea
ca toţi, absolut toţi, sunt pasibili de a fi  încătuşati,
ceea ce nu este deloc normal, nu înţeleg această
agresivitate… Nu înţeleg de ce şi cum s-a putut ca
doamna aceea să stea şase luni la puşcărie… pentru
ca după aceea să vină cineva să spună: ştiţi, ne cerem
scuze, vă rugăm să ne iertaţi, ne pare rău… Aşa ceva,
într-un stat civilizat şi normal, nu există...
este imposibil...

V.A.: „Nebunia ta” de a face film mai
funcţionează? Contrar cu totul direcţiei pe care a
luat-o societatea pentru moment, în filmele lui Ioan
Cărmăzan este prezentă iubirea, în diferite stadii şi

„Fiecare dintre noi purtăm o umbră a trecutului”

Interviu realizat de Vall Alexandru
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formle ale sale…
I.C.: Suntem bombardaţi zilnic de marele film al

lumii, care se desfăşoară zilnic 24 din 24 pe toate
canalele de televiziune. În acest mare film al lumii,
găseşti de toate, de la femei dezbrăcate la sex, până
la ce vrei tu… Zici, vine
filmul şi reordonează ce? Ce
poate reordona? Alain
Delon spunea că „mirajul
filmului este imbatabil”. Da,
aşa este, povestea care te
fascinează. Un film, dacă nu
are poveste, nu are nimic,
acolo e totul! Zilele trecute
am primit un scenariu al unei
studente, în care era vorba
despre o poveste pe care la
prima mâna o poţi
considera banală, dar nu
este aşa. Oricât ai fugi de
trecut, el îţi apare în faţă,
dacă ai un lucru de care fugi,
cu siguranţă el apare mereu
în faţa ta, te urmăreşte pe
tot parcursul vieţii! Un el şi-
o ea care se întâlnesc după
10 sau 15 ani şi realizează
că cineva i-a despăţit, deşi
ei se iubeau, niciunul din ei
nu avea nicio justificare, fiecare credea despre celălalt
cum că l-ar fi jignit şi deodată realizează că a fost o
neînţelegere, că de fapt cel care a provocat totul este
chiar soţul actual al femeii… S-ar putea să zici, ce ne
interesează pe noi… Ba da, ne interesează! Fiecare
dintre noi am avut o poveste de iubire în facultate, în
liceu sau mai târziu, fiecare dintre noi nu am rămas
cu bărbatul sau cu femeia pe care am iubit-o sau l-am
iubit. Fiecare dintre noi purtăm o umbră a trecutului
care poate să apară oricând, la 40 de ani, la 50, la 60,
oricând…

V.A.: Dacă tot mi-aţi ridicat la fileu, povestea
dumneavoastră cu trecutul care este?

I.C.: Povestea mea cu trecutul este foarte simplă!
Eu am avut o fată de care am fost îndrăgostit, cu
care m-am iubit de când am terminat liceul până la
terminarea facultăţii de matematică… A rămas…
şi-un poem al nostru...

Azi, suntem nişte oameni maturi, vorbim la telefon,
suntem şi ne comportăm ca nişte oameni normali,
absolut ok! Am găsit nişte fotografii cu noi doi pe
care i le-am trimis, dar, la un moment dat, apropos
de trecut,  am găsit şi nişte scrisori, i-am spus intenţia

mea de a i le trimite, dar ea mi-a raspuns foarte frumos
„lasă-le să doarmă, nu le trezi”, ca şi cum ele ar fi
fost nişte fiinţe.

Dacă în viaţă paşii următori pe care i-ai urmat au
fost pe calea cea bună, cea dreptă, dacă tot ceea ce

ai construit şi tot ceea ce ai
realizat este viabil, referirile la
trecut sunt din ce în ce mai
puţine… În schimb, dacă dai
greş cu căsnicia, cu copiii, cu
job-ul, te refugiezi în trecut…
Vezi tu, cinematograful de astăzi
trebuie să se întoarcă la
problemele omului, la
problemele gândului ascuns al
omului şi nu la problemele
rezolvării imediatului, al
anectodicii imediatului, al
facilului. Cred până la urmă că
lumea se va întoarce cu sete
către adevăr.

V.A.: Ce înseamnă să
faci film?

I.C.: În momentul intrării în
filmare, emoţiile sunt enorme,
concentrarea este enormă şi
alchimia, bioritmul, toate se
schimbă. Sunt oameni
care normal nu ar putea

să se apropie… Acolo, volens-nolens stau mult timp
împreună, beau cafele, se miros, se uită unii la alţii.
Îşi dau seama că vorbesc aceeaşi limbă, că tânjesc
după acelaşi miros, că tânjesc după acelaşi tip de
privire. Poate acolo pe platou eşti obligat să te săruţi
şi poate-ţi place, nu poţi şti niciodată… Trăind într-o
stare continuă de emoţie, toţi porii sunt deschişi,
inclusiv cei ai iubirii. E un fel de miracol, e o lume
care intră într-o transă totală. Cinematograful, filmul
în sine, cât traieşte, cât se filmează, stă aşa, sub un
clopot de miracole. Se naşte ceva etern, ai sentimentul
că naşti ceva important. E o magie povestea asta
cu filmul.

V.A.: Vorbind tot despre film, dumnevoastră fiind
profesor univesitar, având legătură cu mediul
academic, cum este noua generaţie de regizori?

I.C.: Noua generaţie! În fiecare clasă de regie există
unul sau doi studenţi care chiar iubesc filmul, care
fac filme despre ei, despre problemele lor... Şi există
şi cantitatea de 70% care vor neapărat să-şi ia o
diplomă. Mie mi se pare o generaţie mult prea grăbită,
grăbită să-şi ia o diplomă, grăbită să spună lucrurile
la prima mână, grăbită să se ducă spre ce este la

Ioan Cărmăzan înmânează premiul
Zimbrul de aur la Gala UARF 2015
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îndemână şi facil. În meseria mea de
regizor de film, cred că poţi să devii
activ abia după vârsta de 30 de ani. De
ce? Pentru că este normal să fie o
perioadă de acumulare de stări, de
cunoaştere, de simţire, dacă vrei. Din
păcate, şi asta o spun cu o mare tristeţe,
foarte mulţi dintre studenţii mei se
ratează pentru că există două planuri:
planul profesional şi planul vieţii, viaţa
ca viaţă. Dacă aceste două planuri nu
merg în paralel, să existe în paralel, să
se completeze unul cu celălat, atunci,
când ele se intersectează, se fracturează
unul pe celalalt, clar… ceva se rupe…
Să-ţi dau un exemplu. Un băiat foarte
talentat, un student de-al meu, se
căsătoreşte, are un eşec în căsnicie,
trece în băutură, uită de profesie… Şi uite aşa se
pierde. Acesta este un exemplu banal. Este o meserie
complicată. Au apărut foarte multe televiziuni care-ţi
dau impresia că-ţi faci meseria, dar nu e aşa, în
comparaţie cu cinematograful, televiziunea este un
surogat. Nu spun că televiziunea nu are calităţile ei,
dar pentru meseria de regizor, pentru profesia de
regizor, pentru a te realiza, ai nevoie de mult mai mult.
De curând am văzut un interviu cu un scriitor francez,
o emisiune absolut excepţională. Era îndragostit de
Franţa, deci are şi televiziunea farmecul ei dacă este
facută cu credinţă.

V.A .: Am cunoscut pe cineva căruia i-aţi
schimbat destinul, dacă se poate spune aşa.

I.C.: Da, ştiu la cine te referi. E vorba de Camelia
Popa. Ea luase o bursă de studii şi, fiind pe picior de
plecare, a aflat că filmul „Raport despre starea naţiunii”
câştigase finanţare şi a rămas. M-a căutat şi şi-a
manifestat dorinţa de a lucra cu mine. A rămas şi a
lucrat, a fost asistentul meu de regie la film. Este o
fată talentată, o fată care se caută; a făcut un film cu
Deian, cu fiul meu, „Doi Crai”. Am putut vedea două
opţiuni, două variante regizorale. Spre exemplu, la
scena de amor dintre cele două personaje, Deian a
tăiat, lăsând spectatorul să-şi imagineze scena, iar
Camelia a filmat scena propriu-zis… A fost, în
exprimare, mai deocheată decât propriul meu fiu
(râde)… Camelia a fost mai agresivă….

V.A.: Vorbind despre şansele pe care le daţi
tinerilor. Aici, la U.A.R.F., tinerii creatori au uşa
deschisă mereu, aşa cum de altfel am constat nu o
dată.

I.C.: Problema este aşa: ce mie nu-mi place altuia
nu-i fac! Genul ăsta de secretomanie care se poartă,

care e „la modă”, îmi displace total. Da, îmi place să
comunic, da, comunic cu generaţia tânără tot la fel
de bine cum o fac şi cu cei din generaţia mea. Nu am
nimic de ascuns. Eu, dacă sunt cinstit cu mine, trebuie
să susţin povestea aceasta. Vali, nu ai cum să fii
profesor şi să nu dai şansă tinerilor, dacă aş fi altfel,
m-aş retrage… nu văd sensul…

Hai, îţi dau un exemplu. La un moment dat, mă
sună un producător şi-mi spune că are un scenariu
de scurt metraj, dar regizorul care trebuia să facă filmul
s-a retras. Am nevoie de regizor, zice el. Ok. Da,
Cătălin Apostol, şeful meu de promoţie, am zis eu.
S-a dus Cătălin şi a făcut filmul. După ce a făcut
filmul de scurt metraj, producătorul a luat scenariul,
lucrarea de diplomă a lui Cătălin, şi a făcut filmul
care se numeşte Umilinţa. Ţi-am dat un exemplu.

V.A.: Festivalul de film „MODERN MOVIE”
din Galaţi?

I.C.: Pentru mine a fost o bucurie când anul trecut
am fost la Galaţi şi am văzut cu cât drag au venit
gălăţenii la film. Am văzut oameni care au venit cu
scaune aduse de acasă. Într-un oraş în care nu este
cinematograf, U.A.R.F.-ul, împreună cu Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”, pentru câteva zile le aduce
în dar, cu fiecare seară de proiecţie din cadrul
festivalului, câte o bucurie  gălăţenilor. Pentru mine,
îţi repet, a fost o bucurie să văd atâta prezenţă, atât
de mulţi oameni doritori de a vedea film; şi în acest
an le voi face gălăţenilor o surpriză, vom aduce filme
şi oameni importanţi din cinematografia românescă:
regizorul Şerban Marinescu, actorul Dorel Vişan,
regizorul Cristian Comeagă, actorul Bogdan
Stanoevici sunt numai câteva nume care vor fi prezente
în cadrul serilor festivalului.

Ioan Cărmăzan şi Vall Allexandru la Galele UARF 2015
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Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (manager Dan
Basarab Nanu) şi Centrul Cultural Dunărea de Jos
(manager Sergiu Dumitrescu) au participat în perioada
25 iunie – 2 iulie la a XI-a ediţie a Zilelor Europene ale
Dunării la Viena.

Partenerii austrieci Five Plus Art Gallery (Valentin
Ţăruş împreună cu echipa formată din Ileana Dubovan
şi Mircea Banciu) şi Pygmalion Theatre (director Tino
Geirun) au găzduit timp de cinci zile expozi ţia
Plasticieni la Dunărea de Jos la care au participat
artiştii gălăţeni Gheorghe şi Jana Andreescu, Sterică
Bădălan, Sergiu Dumitrescu, Gheorghe Miron, Liviu -
Adrian Sandu.

 De asemenea, a fost prezentată şi o selecţie de
cărţi poştale vechi, de început de secol XX, aparţinând
colecţionarului gălăţean Florenţiu Tanascov.

Artiştii plastici gălăţeni pe care îi prezentăm
capitalei spiritului danubian, Viena, sunt  în aceeaşi
măsură danubieni şi balcanici, ambele componente
intrând în alcătuirea melting potului românităţii.
Galaţiul este mai mult decât port maritim, şantier
naval şi important centru siderurgic. Galaţiul este
şi cuibul artistic al unei mentalităţi danubiene
bimilenare, a declarat Nicolae Dobrovici Bacalbaşa,
preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, susţinătorul
acestui proiect.

Valentin Ţăruş,
 manager Five Plus Art Gallery - Viena
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Maria Alexandra Mîrzac, eleva profesoarei Angelica Capră la clasa de pian a Şcolii de Arte a Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”, s-a întors de la Paris cu un frumos Premiu I obţinut la Concours Musical de
France (din 449 de participanţi).

Menţiune la concursul „Vespasian Lungu” din Brăila a elevei Morar Andreea, clasa de pictură (profesor
Ştefan Olimpia) cu tabloul „Reminiscenţe pe pleoape”.

Felicitări!

Morar AndreeaMaria Alexandra Mîrzac Capră Angelica

BUCURIA COPIILOR HAIDEŢI TOŢI LA HORA MARE!

Spectacolul de sfârşit de an şcolar al clasei de iniţiere
folclor, coordonată de prof. Mihaela Horujenco, s-a
desfăşurat pe 21 iunie la Casa de Cultură a Studenţilor.

Spectacolul de sfârşit de an şcolar al clasei de balet,
coordonată de prof. Rodica Androne, s-a desfăşurat
pe 15 iunie la Teatrul Muzical Nae Leonard. Au
participat şi elevii clasei de canto muzică uşoară (prof.
Adina Lazăr).
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Horia Moculescu
„Muzica uşoară

românească este ţinută
ascunsă !”

Fişă biografică:
- născut pe 18 martie 1937,

Rămnicu-Vâlcea;
- pianist, interpret vocal,

compozitor, mediator, creator de
programe TV din România;

- membru al Uniunii
Compozitorilor, a compus peste
500 de melodii şi a luat peste
200 de premii.

Maestre, ce amintiri vă
leagă de oraşul de la Dunăre?

Sunt foarte multe amintiri.
Întâi şi-ntâi, tatăl meu a fost închis
politic la Galaţi (n.n. - tatăl,
Nicolae Moculescu, a fost ofiţer
în armata regală română) şi atunci
am venit pentru prima dată în Galaţi, în vizită la
„vorbitor”, la tatăl meu.

După asta, ca multe cumpene din viaţa mea, în
1963 mi s-a interzis să cânt în Bucureşti. Şi o fată
foarte drăguţă care cânta aici, bucureşteancă şi ea, mi-
a spus că pot cânta la „Dunărea”. Am cântat aici o
lună şi jumătate. Tot aici m-a prins în noiembrie şi
moartea lui Kennedy. Atunci s-a deschis şi cazinoul
„Brateş” şi am fost invitaţi să cântăm la inaugurarea
lui, ceea ce a atras nemulţumirea conducerii celor de
la „Dunărea”, care ne-au reclamat chiar şi la Securitate,
unde am stat o noapte în arest. Norocul nostru a fost
că domnişoara de care aminteam, Silvia o chema, îl
cunoştea foarte bine pe Gh. Apostol şi i-a telefonat
în aceeaşi noapte, pe la orele 2 şi jumătate, şi am
fost eliberat.

Ulterior, am început turneele şi am venit la Galaţi
de mai multe ori, întămplare care a făcut ca cea de-a
patra soţie a mea să fie gălăţeancă.

Ce părere aveţi despre
Festivalul Internaţional de
muzică uşoară pentru copii
„Ceata lui Piţigoi”, al cărui
preşedinte al juriului cu
onoare sunteţi?

Pe lângă eforturile
organizatorilor, care sunt demne de
apreciat, am remarcat mari
probleme de repertoriu ale
concurenţilor, probleme provocate
de ambiţii.

În opinia mea, 3 elemente
provoacă aceste ambiţii: profesorul,
copilul şi părinţii.

Astfel, sunt situaţii în care încă
de la 7-8 ani se cântă o piesă despre
o dragoste neîmplinită, în limba
engleză, ochii copilului nu spun
nimic, pentru că nu au ce să
spună, el neînţelegând nimic din
ce reproduce.

Apoi, repertoriul românesc nu
este căutat, pentru că necesită un

efort mai mare să interpretezi o piesă în limba română.
Nu vreau să trag spuza pe turta compozitorilor români!
Nu despre asta e vorba, dar să nu uităm că totuşi trăim
într-un spaţiu între Tulcea şi Oradea, şi Rădăuţi şi Turnu
Severin. Acesta este spaţiul nostru multicultural
şi multietnic.

Este suficient bagaj muzical pe care ar trebui să-l
exploatăm. Sunt festivaluri care nu primesc decât
concurenţi cu repertoriu românesc!

E mai corect aşa ?
Desigur! Păi da, copilul trebuie să transmită un

mesaj. De asta e pe scenă, ca să transmită un mesaj. A
preluat un mesaj, l-a prelucrat şi l-a retransmis. Şi îl
trăieşte în acelaşi timp.

Maestre, cum apreciaţi tendinţele în muzica
uşoară românească în general, şi în cea pentru copii
în special?

Domnule, muzica pentru copii s-a dezvoltat foarte

Interviu realizat de Eduard Mihalcea

Horia Moculescu
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mult pentru că sunt câţiva compozitori care s-au
specializat în muzica pentru copii: Virgil Popescu,
Nicolae Caragea, compozitori de marcă şi foarte buni,
ca Gabriela Sauciuc - prietena mea bună, care are
şlagăre preluate de emisiuni de divertisment.

Unii scriu mai
complicat, mai
implicaţi, alţii scriu
la prima mână.

În privinţa
tendinţelor, eu sunt
preşedintele de 12
(!) ani al Festivalului
concurs „Delfinul
de Aur” organizat la
Năvodari, care e
finala unui alt mare
concurs naţional,
„Ursuleţul de Aur”,
organizat la Baia-
Mare, care adună
100 de copii, alături de Mamaia Copiilor care face nişte
turnee de preselecţie în ţară.

Deci, vă daţi seama că am de-a face cu nişte copii
preselecţionaţi, prelucraţi.

Există copii extraordinar de talentaţi, dar problema
este că muzica uşoară românească este ţinută ascunsă!

 În cazul difuzorilor (radiourile, televiziunile), s-a
ajuns la situaţia ca din 24 de piese difuzate într-o
emisiune, doar 4 să fie româneşti, şi asta pentru că
responsabilii cu selecţia pieselor sunt nişte neaveniţi!

Vorba marii campioane Lia Manoliu „Omul potrivit
la locul potrivit altuia!”.

Andrei Kerestely
„Nu există substitut pentru artă !”

Fişă biografică:
- născut pe 15 februarie 1971;
- Compozitor şi orchestrator, unul din cei mai buni

ingineri de sunet din ţară, al cărui nume este sinonim
cu bunul gust şi rigurozitatea în lumea muzicii
româneşti, a colaborat cu majoritatea vocilor mari
din showbizul muzical actual: Monica Anghel,
Luminiţa Anghel, Gabriel Cotabiţă, Adrian Enache.

- Autor al hiturilor: „Ploaia”, „O singură noapte”
(trofeul Fesivalului „Mamaia”- ediţia 2002), „Ai să-
nţelegi”, „You Took My Soul” (locul I la secţiunea
creaţie „Mamaia”- ediţia 2007).

Maestre, ce amintiri vă leagă de oraşul de
la Dunăre?

Sincer să fiu, nu-mi aduc aminte. Am mai fost parcă
la un eveniment similar.

Trebuie să recunosc că fiind foarte mult pe teren,
în ţară, cu evenimente, concerte, memoria mă
păcăleşte. Sunt foarte ocupat cu sunetul în mare parte,

cu concerte în diverse
forme ale artei
muzicale. De fiecare
dată când ajung într-un
oraş, mă gândesc cum
să ajung mai repede la
proba de sunet şi nu am
timp pentru alte
activităţi! Şi de aceea,
profit de ocazie să le
m u l ţ u m e s c
organizatorilor pentru
că au inclus în program
şi o plimbare pe Faleza
Dunării, despre care am
auzit că este superbă!

Din păcate, memoria mea în privinţa oraşelor este
confuză şi sunt în ceaţă.

V-aţi remarcat criticând nonvaloarea în muzică
prin utilizarea în exces a calculatorului. Puteţi
nuanţa această poziţie a dumneavoastră?

Nu e vorba de un curent întreg, ci de anumite
categorii. Din păcate, tineretul alege varianta uşoară,
cea a folosirii unui calculator care ar trebui să
suplinească compoziţia sau arta în general.

Nu există substitut pentru artă!
Nu poţi să te bazezi pe un calculator că-ţi va crea

ceva, este un nonsens!
Sigur că, din păcate, ajută foarte mult, şi pe fiecare

zi e mai uşor să creezi ceva care seamănă cu muzica.
Vina nu este a acestor… nu vreau să le spun

impostori, ei sunt oameni care încearcă. Vina nu este a
lor, ci a celor care nu refuză astfel de produse, care
acceptă astfel de „muzică”.

Atâta vreme cât în continuare, fie că e TV, fie că e
spectacol, acceptăm play-back, că acceptăm ca oamenii
să cânte pe negativ… sigur că scuza tuturor este că nu
sunt bani.

Dar cu foarte puţin efort şi dacă se doreşte cu
adevărat, se poate crea, iar momentele create de oameni
pentru oameni sunt unice, nu se pot cuantifica!

Ce părere aveţi despre Festivalul Internaţional
de muzică uşoară pentru copii „Ceata lui Piţigoi”
din al cărui juriu cu onoare faceţi parte?

Eu sunt la prima ediţie a festivalului şi sunt plăcut
surprins că există foarte mulţi copii talentaţi.

Rumiana Nacheva, Horia Moculescu, Andrei Kerestely
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Sigur că, în cazul unui asemenea
festival sau concurs, există copii mai
puţin motivaţi cu înclinaţii către muzica
uşoară. Probabil că părinţii îşi doresc
acest lucru, îi împing de la spate
sau nu.

Trebuie să spun că am fost plăcut
surprins de acei copii talentaţi.

Există, din păcate, un ghidaj pe care
l-aş pune sub semnul întrebării, atât din
partea părinţilor, cât şi a profesorilor,
ghidaj care face ca aceşti copii să cânte
fără voia lor piese îngrozitor de grele,
piese pe care numai oameni cu o tehnică
vocală şi cu o experienţă de ani de zile
le pot interpreta. Cum să laşi un copil la
o vârstă atât de fragedă măcar să încerce o piesă atât de complicată? Este sinucidere curată! Acel copil va fi din
start depunctat. Nu poţi să pleci la atac fără arme pe potrivă. Aduci un dezavantaj imens copilului.

Deci, trebuie avută mare grijă în alegerea repertoriului, a tonalităţii în care se cântă piesa. Copiii sunt
dezavantajaţi şi că ambitusul lor vocal nu acoperă piesa.

Cum apreciaţi tendinţele în muzica uşoară românească în general şi în cea pentru copii în mod
special?

Eee, aici e o bilă albă mare!
Eu, care de ani de zile sper să se renunţe la automatism, la piese fără conţinut, constat că au început să apară

de câteva luni încoace piese foarte bune, cu melodie, atenţie!... nu cu texte sau rime, ci pur şi simplu cu versuri!
O melodie care rămâne are mesaj.
Nu mă aşteptam să vină momentul acesta. Vedeam totul într-o pantă descendentă.
Iată că apare un vârf de soare, luminiţa de la capătul tunelului este din ce în ce mai aproape.

Rumiana Nacheva
Fişă biografică:
- organizator şi producător

al Concursului Internaţional
de muzică uşoară „Yantra de
Argint” de la Veliko-Târnovo
(Bulgaria).

Ce amintiri vă leagă de
oraşul de la Dunăre?

Plăcute. Sunt prezentă la
Galaţi de mai bine de un deceniu
şi de fiecare dată remarc cu
plăcere Faleza Dunării,
arhitectura elegantă a clădirilor
şi ospitalitatea gazdelor.

Ce părere aveţi despre
Festivalul Internaţional de muzică uşoară pentru
copii „Ceata lui Piţigoi”, din al cărui juriu cu
onoare faceţi parte?

Trebuie să precizez, că nu sunt la prima participare.

Din cele 14 ediţii ale acestui festival, am fost
prezentă la 10 dintre acestea!

Este un festival la care ţin
foarte mult şi am fost
impresionată de fiecare dată de
copiii talentaţi care participă la
acest festival.

În această ordine de idei,
credeţi că vor fi participanţi
la  Festivalul Internaţional de
muzică uşoară „Yantra de
Argint” pe care dumnea-
voastră îl organizaţi la Veliko-
Târnovo (Bulgaria) din rândul
copiilor prezenţi astăzi la
Galaţi?

Personal voi acorda un
premiu-invitaţie pentru un copil

talentat, dar trebuie să precizez că preselecţia pentru
festivalul de la Veliko-Târnovo se va realiza la festivalul
organizat de Mihai Treistariu în această vară.

Fotografii de Nicolaie Sburlan
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A Rod al unor lecturi asidue, cartea lui
Constantin Ardeleanu, Obliteraţii (Editura
Detectiv Literar, Bucureşti, 2014), coperta
fiind semnată de maestrul Alex Ivanov, ar putea
ilustra pasionanta operaţiune
de pătrundere printre
„arcanele” literaturii române,
atât de valoroasă şi bogată în
tipologii. Dintr-o vastă
bibliografie, cu o acribie ce nu
se mai uzitează astăzi, din
păcate, autorul redă multiple
ipostaze ale istoriei literare,
axându-se îndeosebi asupra
unor problematici mai puţin
vehiculate oficial. O gamă
livrescă foarte variată
contribuie la conturarea unor
situaţii care pot fi relevante
adeseori, în ceea ce priveşte
personalitatea creatorului adus
în discuţie. Alegând numai trei
personalităţi fondatoare ale
literaturii române, Mihai Eminescu, George
Bacovia şi Mateiu I. Caragiale, vom extrage
câteva pasaje profund edificatoare în raport
cu esenţa volumului pe care ni-l propune
Constantin Ardeleanu: Un alt memorabil
portret diurn al lui Eminescu, făcut de conu’
Alecu Paleologu , aşa cum a fost receptat
de familia lui, ca amfitrioană a vizitelor
poetului: „În frac, dansa foarte bine vals şi
era plăcut în conversaţie. Uşor timid cu
persoanele pe care nu le cunoştea şi mult
mai îndrăzneţ cu persoanele ori doamnele
pe care le frecventa, cu care era obişnuit şi
cărora îşi permitea să le spună şi lucruri
foarte decoltate, care îi aduceau un mare
succes. Nu era un încruntat, ci un om care

ştia să râdă şi să provoace râsul; A.E. Baconsky,
într-o după-amiază, la o margine de Bucureşti, în
vizită la George Bacovia: „Am intrat într-o
cameră modestă şi în timp ce eu citeam câteva

poeme inedite, dintr-un caet pe
care mi-l adusese, maestrul
Bacovia a luat o vioară şi a
început un cântec necunoscut.
Era o compoziţie proprie pe
versuri de Eminescu. Citeam
poeziile sale, ascultam sunetele
viorii şi mi se părea că totul se
contopeşte într-o melodie unică.
Până atunci citisem versurile
sale – de atunci am început să
le ascult...; Al. Rosetti l-a vizitat
de două ori pe Mateiu Caragiale
în strada Robert de Flers
(apartamentul soţiei, născută
Sion). L-a întâmpinat
cu o morgă anglo-saxonă:
„Stăpânul risca un zâmbet fugar,
repede şters, la adresa oaspetelui

său, şi luându-l de braţ, îl conducea până în odaia
de lucru mobilată în stilul veacului trecut, cu
canapele şi jilţuri incomode, realizate pentru
personaje cărora eticheta nu le îngăduie să stea
confortabil pe scaun, şi-l abandona pe unul din
vastele jilţuri amintite. Atunci Mateiu, cu gesturi
rituale, pregătea pentru noul venit o ceaşcă de
vin roşu, dres cu scorţişoară, pe care îl servea
fierbinte”. Lui Al. Rosetti, Mateiu i-a vorbit cu
mândrie despre moşia sa, unde, deasupra
castelului fâlfâia acum flamura împodobită cu
propriile-i arme...”. Fiecare autor important al
literaturii noastre beneficiază de sublinieri în genul celor
de mai sus, volumul Obliteraţii putând lua valoarea
unui maximal exerciţiu de admiraţie dedicat limbii şi
literaturii române.
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O fiinţă excepţională,
paradoxală, şocantă şi greu
de înţeles în manifestări a
marcat prima jumătate a
unui secol ce a reprezentat
o frântură, un nou drum al

istoriei, secolul XVI.
Unii îl consideră acum, când vremea a limpezit

apele, cel mai semnificativ reprezentant al acelei
vremi. Un om ieşit din toate tiparele: scopit de copil,
în urma unui accident, cu un chip spân de babă în
cele câteva tablouri care ne-au rămas cu
reprezentarea sa, mort relativ tânăr, la 48 de ani,
asasinat de cei ce îl urau prin invidie.

Soarta, luându-i testiculele, i-a oferit darul
inexplicat al pătrunderii în miezul nebănuit al
lucrurilor.

Toată viaţa sa a fost forţă, inteligenţă, sfidare,
energie intelectuală, fizică şi morală.

Gândirea sa luând-o înaintea vremurilor,
cuvintele nu l-au mai ajutat.

Revoluţionează limba şi terminologia ştiinţifică,
operează cu termeni proprii în creaţia sa verbală
utilizând mitologia germană.

Nici nu poţi defini ce anume a fost.
Cert a fost medic, prin studii şi activitate practică,

cu rezultate excep ţionale, inexplicabile,
atingând miracolul.

A fost chimist, alchimist, filosof prin alchimie.
A fost redescoperit prin Karl Jung şi şcoala lui

care au aprofundat semnificaţia alchimiei.
Nici astăzi moştenirea sa nu poate fi

complet înţeleasă.
Eu, ca doctor, îi datorez o în ţelepciune

fundamentală: dosis sola facit venenum. Este
aprecierea critică şi filosofică a cantitativului. Şi
preludiul legii trecerii cantitativului în calitativ. Câte
vieţi ar fi putut scăpa această observaţie
fundamentală aplicată pios şi cu discernământ
în medicină...

Viaţa sa aventuroasă l-a făcut pe marele poet
englez din secolul XIX Robert Browning să-i dedice
un poem dramatic în 1835.

Numele său are rezonanţa loviturilor de ciocan:
Theophrastus Bombastus von Hohenheim.

S-a născut în 1493, în Elveţia, lângă Zurich.
Era neamţ de os nobil.

Familia Bombastus, numită şi Hohenheim după
castelul său de lângă Stuttgart (Wurttemberg), era

veche, faimoasă, înrudită cu Marele Maestru al
Ordinului Cavalerilor Sfântului Ioan din acele timpuri.

Va folosi un pseudonim legat de unul dintre medicii
faimoşi ai antichităţii, Celsus, pe care însă îl neagă
printr-un „pe lângă” para, Paracelsus. Va adăuga la
nume când ţara, când neamul, când Helvetius, când
Germanus.

Tatăl său, medic, alchimist; mama, infirmiera şefă
a spitalului mânăstirii.

De la începutul vieţii, copilul va fi botezat în
cristelniţa medicinii, chirurgiei, alchimiei şi credinţei.
Căci Paracelsus a realizat performanţa de a fi un
răzvrătit impregnat de profundă credinţă: „Oare ce este
o filozofie care nu este sprijinită pe revelaţia spiritului?
Credinţa este o stea luminoasă care îl ajută pe cercetător
să dezlege misterele naturii. Trebuie să căutaţi centrul
vostru de greutate în Dumnezeu. Conştiinţa este
facultatea pe care am primit-o de la Dumnezeu
(înţelepciunea) şi în care noi trebuie să vedem propriul
nostru chip. Trebuie să citim Biblia mai mult cu inima
decât cu creierul. Rugăciunea făcută în public este
începutul şi cauza idolatriei.”

Ia contact precoce cu surse majore de instruire,
întâi prin tată. Este instruit de călugării mânăstirii Sf.
Andrei de pe valea Savonului şi ia contact cu ocultismul
prin abatele mânăstirii Sf. Jakob din Wurzburg, unul
dintre cei mai renumiţi specialişti în magie şi astrologie.
Va face şi studii universitare la Ferrara şi Basel.

Dar şcoala sa este drumul şi are cea mai mică
încredere în autorităţi: „Medicina este o artă şi ea
necesită practică. Cititul nu te poate face niciodată
medic. Cartea pe care am studiat-o a fost cartea Naturii
scrisă cu degetul lui Dumnezeu. Eu am intrat pe uşa
Naturii: lumina ei şi nu lampa unei farmacii mi-a luminat
calea. Cel ce-şi doreşte să studieze cartea Naturii trebuie
să calce cu propriile picioare paginile ei.”

Contestatarul Paracelsus alege drumul spre a se
întâlni cu Natura.

Toată viaţa a fost un pribeag agitat, cum îl
caracterizează biograful său, Hartmann. Atât din
convingere („dorinţa îndrăgostitului de înţelepciune
plecat în căutarea divinei sale iubite”), cât şi de nevoie:
semeţ, conflictual, aproape trufaş, nu se înţelege
cu oamenii.

„Sunt un om aspru. Am crescut în păduri de pini şi
poate de la ei am moştenit şi nodurile. Ceea ce pare
mătase ochilor mei poate fi văzut de altul ca o
ţesătură aspră”.

A ars în public scrierile temeliei medicinii oficiale
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Galenus şi Avicenna şi chiar şi o bulă papală (înainte
de contemporanul său Luther)

Şi atunci, de la cine îşi trăgea seva? De la toţi care
puteau şti ceva.

Sursele şi contactele sale şochează: medici, chirurgi,
alchimişti, călăi, bărbieri, ţigani, ciobani, evrei,
moaşe, ghicitoare.

Viaţa sa activă începe cu zece ani de călătorii. Pe
acele vremuri, a călători era o
aventură extrem de riscantă.
Drumurile îl duc prin Germania,
Italia (chirurg militar, participă la
campanii), Franţa, Danemarca,
Suedia, Ţările de Jos, Rusia.

În viaţa sa există un cert
contact cu Orientul:
Constantinopol, India.

Ani de zile ar fi fost prizonier
la tătari unde s-a bucurat de un
tratament cu totul privilegiat.

La Constantinopol ar fi venit
în contact cu un neamţ care sub
numele latin de Solomon
Trismosin ar fi deţinut date
despre Panaceum, leacul
universal minune, visul omenirii.

Învăţăturile secrete al
Orientului l-ar fi influenţat major
pe Paracelsus. De aici şi nevoia de a revoluţiona
terminologia.

A hoinărit prin întreaga lume cunoscută timp de 10
ani. „Fericit e acela care umblă de colo colo, neavând
asupra lui nimic căruia să-i poarte de grijă”.

La 33 de ani, vârsta Cristică, se stabileşte la Basel.
Este medic celebru, reuşitele sale medicale sunt

spectaculoase. Face carieră. În doi ani este numit
profesor de medicină şi chirurgie la universitate. Devine
medic şef al oraşului. Numai că, peste încă un an, va
trebui să fugă din oraş.

Are darul să-şi facă duşman din oricine are influenţă.
Predă şi scrie în limba germană. Nu în latină! În

acele vremuri, aceasta echivala cu a umbla public în
pielea goală.

Cursurile sale sunt o negare violentă a tuturor
valorilor recunoscute şi unanim acceptate.

„Urmaţi-mă, o, Voi, Avicenna, Galenus şi ceilalţi.
... Ieşiţi din noaptea minţii! ... Căci eu voi fi suveranul,
iar domnia va fi a mea.”

Nici Hippocrate nu a scăpat de dispreţul său.
Face greşeala fatală să încerce, ca medic şef, să ia

sub control farmaciştii. Ia încearcă astăzi să te iei de
marile firme de medicamente. Este o mafie care a
supravieţuit istoriei.

Farmaciştii transced erele geologice precum

crocodilii.
Paracelsus reuşeşte să intre în conflict şi cu consiliul

orăşenesc al Baselului: un bogătan căruia îi salvase viaţa
nu plătise.

Paracelsus îşi reia vagabondajul însoţit, precum
Cristos, de discipoli şi, precum acesta, făcând minuni
medicale. Vindecările miraculoase ale cazurilor
incurabile sunt consemnate şi de către rigurosul Erasmus

din Rotterdam. Cei se îl urmează
vor să-i fure secretele. Când nu
reuşesc, îl denigrează. Celebrul
este cazul lui Johannes Oporinus,
asistent al său timp de trei ani
(ajuns apoi profesor de greacă,
editor, librar şi tipograf în Basel),
care neputând afla „secretele”
îl defăimează activ ca, după
moarte, la fel de activ, să-i cânte
osanale.

A fost admirat şi urât cu egală
măsură.

Om al exceselor, inconstant,
nu a băut de loc până la 20 de
ani, apoi a abuzat.

Violent în limbaj şi trufaş
(„Eu ştiu că domnia minţii îmi
va aparţine, căci a mea va fi
onoarea”), dar generos, trata fără

plată pe săraci.
Timp de zece ani nu a citit nicio carte! Dicta

lucrările fără a folosi notiţe sau cursuri.
„Punctele de sprijin solide pe care să punem piatra

unghiulară a înţelepciunii noastre sunt în primul rând
Rugăciunea, aspiraţia spre tot ce este bine, următorul
Credinţa, al treilea Imaginaţia” susţinea Paracelsus.

La moartea sa poseda doar 4 cărţi, trei religioase
dintre care Biblia şi doar una de medicină.

Din medicina sa, la propriu miraculoasă, nu a
strâns avere.

De scris, a scris doar o perioadă de 15 ani. A avut
doar 7 cărţi tipărite. Era un spirit mai mult oral.

Era şi greu de înţeles, mixând astrologia, magia,
misticismul, medicina şi utilizând o terminologie proprie.

Şi totuşi, care este lamura, ceea ce supravieţuieşte
flăcării timpului? Paracelsus este cel ce a creat
biochimia. El a înţeles că procesele vitale sunt de natură
chimică, iar sănătatea depinde de corecta balanţă a
fluidelor (homeostazia, baza teoretică fundamentală
introdusă în medicină în secolul XX de Cannon oare
nu este un derivat al acestei balanţe?).

Practic, în medicină Paracelsus a introdus
substanţele anorganice ca medicament.

Şi poate că vreodată vom descifra şi restul mesajelor
sale ce-şi aşteaptă destinul.
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Bărbat înalt, un metru nouăzeci, frumos,
voce de bas, păr lung, des.

Bucurându-se de succes şi ştiind să profite
de el.

„Viaţa nu trebuieşte dispreţuită în nici una
din înfăţişările ei.”

Discret în viaţa personală, bogată în oferte
şi nelimitată în opţiuni.

Doi fraţi mai mari, copleşiţi de daruri, unul
pictor, celălalt literat, alcoolici şi care se vor
prăpădi precoce sub povara viciului.

Timp de 10 ani medic de ţară.
Medic devotat, copleşit de cotidianul unei

patologii a omului sărac.
Când este acasă, deasupra este arborat un

steag - poate fi deranjat zi şi noapte.

Se îmbolnăveşte de tuberculoză la 24 de ani.
La 37 de ani, la o masă la restaurant îi bufneşte

sângele pe gură: hemoptizie.
La 40 de ani îşi scrie testamentul.
„Eu tot plec, plec, plec undeva, fără oprire, fără

a o coti, fără întors ca un balon care se ridică spre
ceruri.”

Moare la 44 de ani.
Lasă în urmă 18 volume de literatură şi 10 piese

de teatru.
Mult? Puţin ?
Eugen Ionescu la întrebarea: Cine ar fi putut fi

preşedintele Omenirii?
A răspuns: Cehov.

N. Bacalbaşa
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      Dintre surprizele mai speciale furnizate de pia ţa
noastră livrescă din ultimul timp, volumul V din seria Nae
Ionescu şi discipolii săi în arhivele securităţii -
consacrat terorii la care-a fost supus Mircea Vulcănescu
în anii urgiei comuniste – mi se pare că poate fi aşezat pe
raftul cel mai de sus. Cu această carte, de fapt, întreaga
serie încadrată sub acest generic,
prestigioasa editură Eikon din Cluj
s-a întrecut pe sine.Volumele
acestei colecţii reconstituie nu
doar destinul unor mari personalităţi
ale culturii româneşti, ci hidoşenia
unei întregi epoci care-a răspândit
atâta durere, doliu şi jale printre
piscurile  culturii româneşti.

La data ofertei făcută de
Conducătorul Statului de a primi
funcţia de subsecretar de stat la
Ministerul Finanţelor filosoful
deţinea deja funcţia de director al
Datoriei Publice din acela şi
minister. Fusese chemat la telefon
de Conducătorul Statului în
dimineaţa zilei de 25 ianuarie 1941
şi întrebat dacă acceptă această
funcţie. Mircea Vulcănescu n-a
răspuns imediat, a cerut un timp de
gândire şi abia către seară am
trimis o scrisoare domnului Mihai
Antonescu, pe atunci ministru de Justi ţie, despre care
ştiam că este om de încredere al Conducătorului Statului
şi cu care avusesem relaţii camaradereşti şi profesionale
(…) I-am amintit că nu am făcut şi nu înţeleg să fac
politică şi că, dacă ar fi după dorinţele mele, aş prefera
să roage pe Conducătorul Statului să se gândească la
altcineva. Dacă, totuşi, acesta consideră că în
împrejurările în care ne aflăm chemarea pe care mi-o
face echivalează cu un ordin militar, în ţeleg ca
funcţionar al statului ce sunt, să accept acest ordin (p.22)

Prin urmare, instalarea comunismului la putere îl
găseşte în această funcţie, de subsecretar de stat la
Ministerul Finanţelor, suficient pentru a fi inclus în lotul
vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război.
Se-nţelege că odată arestat, filosoful a intrat în malaxorul
securist de tocat destine nevinovate. Păcat că editoarea
Dora Mezdra, care a realizat această masivă lucrare
(aproape 800 de pagini), n-a inclus într-o addend ă
complinitorie şi notaţiile filosofului, publicate de revista
Memoria sub titlul Jurnalul de la Arsenal în care descrie
dramatismul arestării lui în acea noapte de catran, când
trimişii securităţii i-au invadat casa, iar el,
dintr-un simţământ ocrotitor, a renunţat să-şi trezească
fetele pentru a le oferi o ultimă îmbrăţişare. Evident, la

acea vreme, nici el, nici cei apropia ţi lui, nu bănuiau că
nu-şi va mai revedea niciodată casa şi familia.

În apărarea sa depune un lung şi documentat Memoriu,
prin care demontează punct cu punct toate învinuirile ce i
se aduceau. I se reproşa, bunăoară, că a semnat decretul-
lege nr.790 din 4 septembrie 1941, prin care administra ţia

românească asupra Basarabiei şi
Bucovinei de Nord; iată una dintre
multele explicaţii dat de inculpat: nu
se dovedeşte nici că eu am ordonat
edificarea legii, nici că legea a fost
nedreaptă ) subl.n.), nici că a fost
de concepţie hitleristă sau rasială,
nici că a cuprins vreo măsură
nedreaptă de aceeaşi concepţie
(p.47)

Acuzaţia pe nedrept era extinsă
şi asupra lui Mircea Vulcănescu. În
şedinţele de guvern prezidate de
Mareşalul Antonescu s-a discutat, e
drept, şi despre legitimitatea
ofensivei armatei române dincolo de
Nistru, dar nu el, ci Petrovici avusese
o intervenţie mai puţin chibzuită
afirmând că dacă până acum
România a făcut o politică
defensivă, aşa cum spune Eminescu
în versul lui: Eu îmi apăr sărăcia
şi nevoile şi neamul. Ne-a mers

prost cu această ideologie. Acum, dacă avem
posibilitatea de expansiune, s-o facem. Este un semn
de vitalitate. Vulcănescu luase şi el cuvântul la acea
şedinţă prezidată de Antonescu, dar avansase ideea unei
misiuni civilizatorii

Cât priveşte cealaltă acuzaţie, că a activat pentru
aservirea econiomică a ţării în folosul Germaniei, este
demontată de învinuit c u acte, documente, cifre şi tabele
sinoptice din care rezultă convingător că ţara noastră n-a
fost defel dezavantajată în relaţiile economice cu
Germania.

A contat în vreun fel toate aceste dovezi peremptorii
invocate de filosof? Nicidecum, Aşa cum n-au contat
dovezilr niciuunuia din cei 18 foşti demnitari care alcătuia
lotul vinovaţilor de dezastrul ţării sau de crime de război.
Curtea Criminală a IV-a din Bucureşti a distribuit atunci o
condamnare la muncă silnică pe viaţă- în lipsă (Ovidiu
Vlădescu) iar restului de învinuiţi le-a împărţit 162 de ani
de temniţă grea. Mircea Vulcănescu va fi condamnat ceva
mai blând, decât foştii săi colegi de guvern -  la 8 ani muncă
silnică,  doar că moartea neaşteptată, ca urmare a
condiţiilor inumane de detenţie, n-o va putea executa
integral. A încetat din viaţă la 26 octombrie 1952, la doar
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48 de ani, spre bucuria regimului pentru care clasa
muncitoare, ignoran ţa şi grobianismul constituiau
singurele ei repere valorice. De altfel, jumătate din
numărul celor ce alcătuiau  lotul foştilor demnitari
întemniţaţi îşi vor lăsa oasele în închisorile comuniste.
Avocatul Ottulescu, apărător al lui Mircea Vulcănescu şi
a lui Mircea Cancicov, a făcut, în susţinerile sale, o imensă
risipă de erudiţie juridică, dar instanţa a rămas neclintită
în fermitatea cerută de noul regim.

A urmat, fireşte, recursul. România, pledează cu toată
vigoarea avocatul Ottulescu, a dobândit pe lângă mărfuri,
în acel interval, de la Germania 5,5 vagoane aur şi 118
milioane franci elveţieni, valorând în total peste 8
vagoane de aur (p.245)

La 15 decembrie 1947 au loc dezbaterile la Curtea de
Apel, unde Mircea Vulcănescu este asistat de avocatul Nicu
Stănescu şi de noii săi martori precum Octavian Neamţu,
directorul Fundaţiei Regele Mihai I, de dr. Vasile
Voiculescu şi de prof. Vasile Băncilă. Reţinem din
declaraţia acestuia din urmă: În timpul când i s-au făcut
propuneri de a fi  ministru subsecretar de stat al
Ministerului de Finanţe, mă găseam la el acasă şi am
văzut îngrijorarea de care era cuprins şi mi-a declarat
că va lupta din răsputeri ca să nu fie numit în acest
post. Ştiu, de asemenea, că în 1940, eu fiind director al
învăţământului secundar, a stăruit călduros ca să
confirm în post, adică rectific: să stărui ca să fie numit
profesorul Mihail Sebastian, de origine evreu. Ştiu de
asemenea că, în timpul când s-au ars cărţile în
Germania, acuzatul Mircea Vulcănescu s-a arătat adânc
revoltat şi a scris cu această ocazie şi un articol în care
arăta eroarea care s-a comis şi revolta sa sufletească.
Adaog că atunci când a fost vorba să fie numit
subsecretar de stat, mi-a spus că nu primeşte decât
numai dacă va primi ordin (p.321).

      Şedinţele se amână de la un termen la altul sub
diferite pretexte. Cea din 14 ianuarie 1948, bunăoară, este
amânată din cauză că intrarea în Palatul de justiţie este
oprită în vederea sărbătoririi sosirii a primului ministru
bulgar, Gheorghi Dimitrov.

Totuşi, Mircea Vulcănescu depune un lung memoriu
de 65 de pagini, intitulat Ultimul cuvânt în care, cu o
logică impecabilă şi cu o argumentaţie fără cusur încearcă
să demonteze rând pe rând, toate învinuirile ce i se
aduceau. Îl invocă până şi pe Vasile Luca, noul titular de la
Finanţe, care, într-o cuvântare din 1944, consacrat ă
Problemelor refacerii româneşti recunoaşte că războiul,
la noi, nu a făcut nici a zecea parte din distrugerile
provocate, de exemplu, în Polonia sau în Jugoslavia,
în alte ţări care au fost ocupate de nem ţi (p.459).
Memoriul filosofului rămâne şi azi un model de analiză a
costurilor suportate de poporul român prin participarea
la operaţiile de război. Nu mai reproducem din cuprinsul
lui decât câteva fraze din încheiere. Onorata Curte,
aplicându-mi cu sau fără drept regimul de exterminare
(subl.n.) la care am fost supus, vor preface, mai curând
sau mai târziu pedeapsa Onoratei Cur ţi într-o pedeapsă
mai aspră, potrivit unor intenţii rămase pentru mine
de neînţeles. Şi încă una: Patru ani mi-am cercetat toate

actele, căutând să aflu, în activitatea mea publică, unul
de care m-aş putea căi. N-am găsit (p.462).

 Bineînţeles că toate eforturile – ale inculpaţilor, ale
avocaţilor şi martorilor – n-au schimbat nimic din asprimea
pedepselor pronunţate anterior. Li se acordă însă dreptul
la recurs, ceea ce înseamnă că li se prelungea şi speranţele.
Pentru această nouă etapă juridică acceptă cu toţii să fie
reprezentaţi de acelaşi avocat, Hurmuz Aznavorian

În paralel cu demersul juridic au loc punerile sub
sechestru asigurator a bunurilor din locuin ţele
inculpaţilor. Se-nţelege că fiecare familie încearcă să
salveze cât mai mult din inventarele locuin ţelor sub
pretextul că nu aparţin inculpaţilor, ci soţiei, dobândite ca
zestre la căsătorie sau procurate prin eforturi personale.
Familia Vulcănescu indică drept martori, care cunosc
inventarul şi provenienţa fiecărui lucru din casă, pe Jeni
Boţoc, femeie în casa soţilor Vulcănescu şi pe Ştefan Fay
care  a copilărit şi crescut în casa acestei familii.

Zbaterea se va dovedi zadarnică, pentru că Parchetul
Ilfov luase  hotărârea 2666 din 16 februarie 1948, prin
care averea condamnaţilor de mai sus (cei 18, adn,) se
confiscă indiferent de data dobândirii, precum şi averea
soţiei şi descendenţilor săi, dobândită după data de 6
septembrie 1940, în favoarea statului, cu titlul de
despăgubire (p.549). Venise, cum va spune şi Blaga în
romanul său, Luntrea lui Caron, circumscris aceleiaşi
perioade apocaliptice, vreme grea pentru domni.

Nici condamnaţii, aflând de decizia 2666 şi de ceea
ce se întâmplă cu familiile lor, nu stau inactivi şi cer Curţii
de Apel să anuleze adresa în discuţie şi suspendarea ei în
ce priveşte confiscarea bunurilor noastre. Bieţii de ei!
Se luptau cu morile de vânt, dar încă nu aveau senzaţia
zădărniciei. Încă mai credeau că recursul pe care îl
aşteptau le va face dreptate şi cer, ca o solicitare minimală,
suspendarea confiscărilor până la 19 aprilie 1948, când
era termenul recursului, ceea ce Tribunalul Ilfov, Sec ţia I
Civilo-Comercială admite
într-o primă instanţă, dar, fireşte, nu acesta va fi răul cel
mai mare ce li se putea întâmpla. Vor urma îns ăşi
locuinţele, dar deocamdată condamnaţii încă nu anticipau
această radicalizare a infernului comunist.

Abia în 7 august 1948 se pronun ţă şi Curtea Supremă,
Secţiunea Penală asupra recursurilor, care sunt respinse
în totalitate cu motivaţii inspirate de înaltele raţiuni de
partid.

      Multe documente (ordine, adrese) se referă la
degradarea stării de sănătate a lui Mircea Vulcănescu.
Bolnav de pleurezie cronică, securitatea nu aprobă
transferarea lui la spitalul penitenciar de la Văcăreşti şi,
prin urmare,  nu beneficiază de nici un tratament, care să-
i amelioreze suferinţa Va muri la Aiud şi îngropat la
grămadă, fără preot şi fără cruce la căpătâi -  după tipicul
comunist.

Acesta a fost destinul uneia dintre cele mai
promiţătoare minţi din câte au răsărit în această ţară. A
fost o conştiinţă, dar a fost înainte de toate un mare
caracter, un model de conduită şi de comportament pentru
generaţia sa.
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Artist dedicat formaţiei noilor generaţii de
plasticieni, dar şi unei susţinute activităţi curatoriale,
Lisandru Neamţu a realizat numeroase lucrări
monumentale şi a publicat articole de specialitate;
toate acestea constituie faţete ce sunt inerente,
împlinesc şi sunt legate prin conexiuni mai mult sau
mai puţin evidente de creaţia sa artistică.

Formaţia lui de monumentalist, vizibilă în anvergura
spaţială a compoziţiilor sale, este o platformă pe care
o regăsim în componenta operei lui Lisandru Neamţu,
aşa cum expresivitatea plină de forţă a imaginii plastice,
de unde nu lipseşte fineţea execuţiei o întâlnim de
asemenea în lucrările artistului. Interesant este că
această fineţe, această preţiozitate a gestului pictural
construieşte imagini ce cuceresc privitorul prin
dezinvoltura lor, prin senzaţia de joc ce-l include pe
acesta, îl invită să participe imaginativ la materializarea
lui în forme sau obiecte. Există o elaborare precisă a
armăturii ascunse a compozi ţiilor peste care
gestualitatea pensulaţiei se desfăşoară  liberă, în trasee
fluide pline de dinamism.

Încercând să definim perimetrul stilistic al lui
Lisandru Neamţu, putem identifica în creaţia sa cel
puţin două tendinţe complementare ale demersului
artistic: lucrări situate la interferenţa dintre figurativ şi
abstract şi altele unde obiectul pune în evidenţă
concreteţea imaginii, detaliul semnificativ şi explorarea
materialităţii, vizibilă atât în obiectele tridimensionale,
cât şi în cele bidimensionale. Adesea, această alăturare
figurativ-abstractă capătă o valoare emblematică:
fragmente arhitecturale sau de peisaj convieţuiesc pe
aceeaşi suprafaţă cu obiecte ale vieţii cotidiene, plutind
într-un ambient dinamic unde gestul artistului trasează

tuşe prelungi, capricioase, cu învolburări ce integrează
obiectele recognoscibile. Aşa sunt panourile cu personaje
ale străzii - o figură feminină pe bicicletă, un cântăreţ la
violoncel - ce capătă o ciudată şi amuzantă anvergură
prin corelarea dintre detaliile precise şi tuşele aeriene,
vaporoase, ce ne pot duce cu gândul - din perspectiva
tehnicii - la mari fresce din secolul al XVIII-lea. Corelate
cu astfel de ecouri, imaginile moderne, stradale, sunt
puse într-o perspectivă inedită, incitantă, uşor ironică.

Din puritatea petei cromatice se întrupează
configuraţii a căror realitate pare - în mod paradoxal -
mai concretă decât ne-am aştepta, mai încărcată de
materialitate. E o realitate fragmentară însă, la fel ca cea
din fluxul memoriei, în care detalii ale obiectului capătă
consistenţă, în timp ce ambientul aparţine altor zone,
ale imaginarului sau chiar ale oniricului. Nu lipsesc de
aici nici interferenţele culturale, conexiuni mai mult sau
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(urmare din numărul 160)

(III)

Mă pregătesc să refuz, dar potopul s-a pornit
deja. Ne aşezăm într-un colţ cu o măsuţă joasă ca
pentru copii. Nu este nimeni. Un şorţ alb brodat se
apropie de masa noastră: „am primit savarine
proaspete”! Geamurile se cutremură de vântul
turbat. Mă întreabă din priviri şi aprob pe muţeşte.
Îl privesc pentru prima oară mai cu atenţie. E
bărbierit acum. Părul lung, dat pe spate ca al unui
dansator de flamenco, nu are un loc prestabilit. La
fiecare mişcare a capului, zulufi negri,
neastâmpăraţi, invadează o parte a feţei. Pare vizibil
enervat, trecându-şi mâna necontenit printre ei.
Muncă-n zadar! Zâmbesc pentru prima oară. Faţa
lui se destinde şi încearcă o conversaţie:

- Ica, cumnatul tău nu este aşa de vinovat, eu
am insistat să-i smulg unele detalii...

- Cred c-ai îndoit câteva forcepsuri! Râdem
amândoi.

- Chiar trebuie să înghit bileţelul? oricum ştiu
numărul pe de rost.

Mă uit în ochii lui frumoşi cu un tupeu de
neimaginat pentru mine.

- Lasă-l, că-i murdar. Uite, sosesc deja
savarinele.

Privim amândoi spre geam, ploaia se potoleşte
uşor. Cu linguriţa luăm porţii din ce în ce mai mici.

- Apropo, ce aveai în bagajele acelea imense de
pe cheu?

- M-am întors după trei săptămâni de la Sulina.
Când e mare aglomeraţie de nave, cei de acolo nu
fac faţă şi se trimit voluntari ca mine din celelalte
agenţii de pilotaj. M-am întors cu haine cât să umplu
un dulap, comisioane nesfârşite şi multe cărţi.

- Cu siguranţă aveai operele complete ale
lui Balzac!

- Nu-mi place Balzac, prefer Andre Maurois;
călătorii de toate felurile, dar slăbiciunea mea cea
mai mare este Ştefan Zweig.

Caut în ultima porţie de savarină, cu ochii minţii,
punctul de la semnul întrebării: „Am auzit eu de
Ştefan Zweig?” Nu.

- Mihai, îngân numele pentru prima oară, aud
mereu de la agenţii noştri de nave un termen pe
cere nu-l înţeleg: alimbare.

Ieşim în faţa cofetăriei şi cu tactul unui profesor,
bucuros de câtă audienţă tocmai s-a pricopsit, mă
luminează:

- Nave foarte mari care ajung în portul Constanţa

descarcă în vapoare mai mici o parte din minereu sau
cărbune destinate Portului Mineralier. Acestea, cu un
pescaj maxim de 23 de picioare (adică cca 7 m), trec
bara Sulina fără probleme şi pot continua drumul până
la Galaţi.

Ridic degetul mare în sus. Pe asta am prins-o!
- Ica, vrei să ne plimbăm puţin?
- Nu acum, am foarte multă treabă!
Dezamăgit, îmi explică că a doua zi pleacă în voiaj

spre Sulina. La ora 7, mâine dimineaţă, trebuie să fie
la bordul navei.

- Dacă mă aştepţi, când mă întorc îţi spun totul
despre nave şi pilotaj. Poate puţin şi despre mine.
- Bine, te aştept! mă trezesc vorbind.

Întind mâna scurt şi dispar printre blocuri. Ce-i asta:
după o mare agonie, un mic... extaz! Parcă şi uşa se
deschide mai uşor. Arunc geaca neglijent şi din instinct
caut după o sticlă de lapte bătut. Mă opresc în mijlocul
sufrageriei. Dacă tot „am foarte multă treabă” hai
s-o facem! Care treabă? Chiar m-am tâmpit de tot.
De ce n-am acceptat o plimbare din care aş fi învăţat
câte ceva. Am rămas doar cu... alimbarea.

Caut ceva uşor de citit şi mă bag sub pilotă. Ce
căldură plăcută. Moş Ene deja mă cotrobăie. După
douăzeci de minute las cartea uşor lângă pat să nu
deranjez... personajele principale. Deşi dat la minim,
soneria telefonului îmi provoacă o stare de disconfort.
Gina ajunge înaintea receptorului cu un ţipăt isteric:

- Ica, mă auzi? (dau din cap aprobator). Abia am
terminat cearta cu Vasile. Cum să dea numărul tău de
telefon unui... unui aventurier! Ica, eu sunt mai mică
ca tine, dar am mai multă experienţă de viaţă. Ştii ce
ne-a lăsat mama cu limbă de moarte: să ne ferim ca
de dracu de şoferi şi marinari, că toţi sunt nişte... ăă...
bagabonţi! Închid telefonul peste ultimile poveţe. Mă
duc împleticită până la baie şi vomit savarina pe care
am înghiţit-o cu atâta migală. Îmi şterg ochii de lacrimi
şi mă privesc în oglindă. Ce-i asta? După nu mic extaz,
iar agonie?

*
Intru uşor în noul domeniu de activitate. Corina se

învârte ca un colibri pe lângă mine. Se pricepe la multe,
a lucrat cu doamna Doina, predecesoarea mea, care
a trebuit să iasă la pensie pe caz de boală, săraca.
Prestaţiile făcute navelor de către piloţi trebuie
transmise armatorilor prin fax în limba engleză. Atunci,
Corina se repede să mai facă o cafea.

Lizica n-a mai venit de câteva zile cu acte noi de la
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AFDJ. Timpul trece greu. O caut la telefon.
- Lizica, slabă activitate în ultimile zile!
- Bună Ica, dar n-ai nimic de croşetat? Bara

Sulina-i închisă de trei zile. Toate navele stau în ancoră
pe Dunăre. Tu nu urmăreşti prognoza meteo?... la forţa
vântului peste şase Nord, Nord-Est, Est şi Sud-Est...
se închide Bara. Bidoane goale căzute dintr-un pod
imaginar se lovesc în capul meu.

- Da, desigur, îngân ca să nu las telefonul nefolosit.
- Ica, am o rugăminte, să ne întâlnim după program

câteva minute. E o problemă personală.
Cu sprâncenele ridicate, aprob.
Mi-a spus ea, că de acum încolo vom lucra împreună

multă vreme. Se pare că deja am început. O aştept pe
cheu cu faţa spre Dunăre. Vântul e atât de puternic
că-mi ţin cu greu echilibrul. Niciodată nu l-am asociat
ca element important în navigaţie. Cui îi pasă dacă
bate tare sau încet şi mai ales din ce direcţie. Of câte
am de descoperit. Mi le va explica pe toate Mihai!
Chiar am să-l aştept? Îl voi ţine la o distanţă
respectabilă. Cu... bagabonţii nu se ştie niciodată!

Lizica mă ia surprinzător de braţ din prima.
- Mergem în amonte?
- Mergem.
Mă orientează spre faleza fluviului. Deci, asta-i...

amonte, încerc să reţin.
- Până la LIBERTATEA sper să-ţi pot expune

necazul. După aia ţinem la capă.
- La capă?
Mă întoarce brusc cu 180 grade. Vântul puternic

se împrăştie pe faţa mea.
- Asta-i să pui o corabie la capă. Te ajuţi de vânt

să te opreşti. O, dar eşti varză cu marinăria!
- Da, recunosc, am multe de învăţat.
- Când se întoarce acasă, Mihai o să te pună la

punct.
- Care Mihai? întreb neghiob.
- Lasă dragă, ca să te parafrazez, ştie tot cartierul!

Toate câmpurile de maci din lume mi-au invadat obrajii.
- Cât de tâmpă par să nu-mi dau seama, continuă

Lizica, când întrebi mereu de poziţia navelor pe care
le pilotează Mihai. Unde mai pui că la predarea actelor
nu mai face glume cu nici o fată din biroul nostru.
Scuză-mă că-ţi spun, în afară de mine, toate se întreabă
ce-o fi găsit la tine atât de special?

- Pentru asta m-ai chemat? întreb cu intenţia să
mă despart cât mai repede.

- Ica, nu te supăra din orice. Ca să fii soţie de pilot
trebuie să fii puternică.

- Dar eu nu vreau să fiu soţie de pilot. Aţi căpiat!
Mă trezesc aproape ţipând.

- Dar eu vreau! Lizica, cu ochii deschişi la maxim,

se apropie de mine. Eu vreau, dar nu pot! Spune-mi
cum să fac, poate ştii tu misterul?

Aş fi părăsit-o de mult, dar tristeţea ei era atât de
profundă, încât am hotărât să vorbim. Cu mâinile în
părul rotund şi creţ ca un balot de secară, pe care l-a
obţinut cu o soluţie din R.D.G., coafeză amatoare,
n-a descifrat din limba germană: permanent-
permanent. După fiecare spălare, creţofoliada, în loc
să se relaxeze, genera forme noi de înfrăţire
spasmatică!

- Dacă se deschide bara Sulina în noaptea asta,
mâine seară Geoge e acasă. M-a avertizat să nu mă
prezint în faţa lui cu... istoria asta. Degetul arătător,
aproape tremurând, a rămas indicând podoaba capilară.

- Încerc să te ajut, am o soră care se pricepe.
- Ştiu, de aceea am şi apelat la tine!
Îmi cad mâinile inerte pe lângă corp. Până unde

s-a intrat în intimitatea mea. Mai sunt eu liberă să-mi
aleg prietenii, mai mult chiar, destinul?

- De patru ani mă rotesc în jurul lui George.Uneori
mi-a dat speranţe, alteori iluziile mele se pierdeau ca o
ceaţă în contact cu razele soarelui. De n-ar fi fost
acea blestemată Sulină!

Presimt o tornadă de furie învârtindu-se în jurul
Lizicăi. Mă întreabă brusc:

- Tu ai fost la Sulina?
Nu, apuc să zic, că deja furtuna s-a dezlănţuit.
- Fată, ascultă aici: Sulina e o înşiruire de cârciumi

întreruptă accidental de o biserică şi un cinema plin de
beţivi. Mai sunt două-trei magazine alimentare care
vând şi ele din plin băuturi alcoolice. În Sulina sunt de
trei ori mai multe curve decât binte! Ce te uiţi aşa la
mine, n-ai auzit de curve? (rămân cu mirarea la mine)
binte, îţi explic mai târziu, ele nu sunt aşa periculoase!
Când un pilot coboară de la navă cu o sticlă de Whisky
şi cu un carton de Marlboro, fustele de la „Moulin
Rouge”-ul autohton au înţepenit în poziţia cea mai
favorabilă. George soseşte mereu la Galaţi epuizat.
Aici se reface până la următorul voiaj. De câteva ori
l-am ajutat să urce şi scările de la bloc.

Cum Lizica, încrâncenată, îşi revarsă supărarea pe
George, surâd amuzată.

- Nu râde, îmi spune, nici Mihai al tău nu-i
mai breaz!

- Care Mihai al meu? protestez.
- Până la noi permutări, toate combinaţiile rămân

literă de lege!
Stabilim pentru a doua zi o oră potrivită la care

sora mea s-ar încumeta la descurcarea ghemului...
gordian. Frigul de afară nu-l mai simt. Umorul
involuntar al Lizicăi m-a reconfortat. Oare mai am
lapte bătut?

(va urma)
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Numele medicului Gheorghe Bacalba şa  are
rezonanţă în lumea medicală. A profesat o vreme la
Spitalul Judeţean Galaţi ca specialist în obstretică-
ginecologie apoi, continuându- şi urcuşul vocaţiei,
devine conferenţiar universitar doctor la Spitalul clinic
de urgenţă ,,Sf. Pantelimon”, Bucureşti.

Este fratele geamăn al spumosului şi pitorescului
medic-scriitor Nicolae Bacalbaşa,
cu care îi găsim şi trăsături de
asemănare până la contopire, dar şi
elemente pe care îi separă, le dă
distincţie. Altfel spus, fiecare dintre
ei este şi o parte din celălalt şi
el însuşi.

În lumea literară, medicul
Gheorghe Bacalba şa , fără o
încălzire vizibilă, surprinde cititorul
şi critica literară cu două cărţi scrise
cu nerv, cu pasiune, dar mai ales cu
talent. Parcă sunt scrise dintr-o
respiraţie. Domiciliul Obligatoriu şi
Instituţia sunt titlurile cărţilor sale
apărute la prestigioasa editură Tipo
Moldova, într-o sobră şi elegantă
ţinută grafică şi nu mai puţin într-o
sobră şi elegantă ţinută literară.

Iată, mi-am spus citindu-le, un
scriitor care nu vorbeşte despre
nimic, ci are ceva de spus. Despre
acel ,,ceva” încercăm acum să
exprimăm o părere.

DOMICILIU OBLIGATORIU
Ed. TipoMoldova-Iaşi, 2015

O carte în care Orice ,,de ce” are un ,,pentru că”a lui.
 W.Shakespeare

După ce ai cunoscut lumea din cartea Domiciliu
obligatoriu a medicului-profesor universitar
Gheorghe Bacalbaşa, înţelept este să îţi acorzi o pauză
pentru calmarea contrarietăţilor interioare provocate
de lectură. O carte care, prin hăţişul intrigilor încăpute
în ea, tulbură spiritele normale.

Şi dacă autorul ne avertizează de la început că toate
personajele sunt imaginare, în afară de cele reale, în
acelaşi registru, parafrazându-l, îmi îngădui să spun:
Toate personajele sunt bolnave, în afar ă de cele
sănătoase. Bolnave de cea mai perversă şi mai intratabilă
boală care răvăşeşte fiinţa omului – boala de putere.

Aruncă între oameni iluzia puterii şi ai aruncat
între ei sămânţa răului; se vor sfâşia, spunea un
înţelept. Iar Lucian Blaga se tânguia: Pentru nimic nu
cheltuim atâta forţă ca pentru lucrurile pentru care
avem ,,slăbiciune”.

Virus care a apărut încă din momentul în care omul
a dat raiul pe un măr şi care, prin rostogolire în timp şi
spaţiu, a ajuns astăzi la o râvnă scăpată de sub control.

Întreaga curgere narativă a romanului este focalizată

într-un spital denumit, real sau conven ţional, Institutul de
chirurgie funcţională şi reparatorie, unde autorul ne
introduce, gradat, dincolo de albul pur, s ă vedem ce nu se
vede.

Lumea din spatele acestei perdele imaginare pare o
lume ireală, o lume pestriţă plină de arivişti, îmbuibaţi,
intriganţi, perverşi, snobi, dar şi oameni oneşti, cultivaţi,

profesionişti, sensibili, umani. Un
caleidoscop care alcătuieşte corpul
medical – medici, asistenţi – unii bântuiţi
de demoni, alţii altruişti, dar care, pe
întreg, nu ei îşi trăiesc viaţa, ci viaţa îi
trăieşte pe ei.

Imaginea vieţii ca junglă apare chiar de
la începutul romanului şi, gradat, capătă
tensiune, extensie uluitoare, până la
marginea suportabilităţii. Cine şi-ar fi
putut imagina că în această lume a
halatelor albe, care simbolizează puritatea,
despre care ne place să credem că are
infuzie divină şi chiar are, poate să
mustească o stare aproape de ospiciu.

Atmosfera este iniţiată şi dezvoltată cu
o pasiune incredibilă de un geniu al răului,
un Dinu Păturică metamorfozat în
profesorul universitar Florin Zugrăvescu,
personajul central al romanului, director
de spital, director de destine. Redăm un
cod al său moral, un decalog de la care nu
se abate şi a devenit propria sa Biblie:

Datoria unui şef este de a-şi învăţa subalternul, iar
datoria unui subaltern, după ce a învăţat, este să
mulţumească şi să-şi ia tălpăşiţa, să dispară. Iar pentru
cei care urmau să rămână pe loc, există o altă lege,
unică şi aspră. Trebuiau ţintuiţi la pământ cu călcâiul,
apăsat puternic şi fără milă, ca nu cumva să se strecoare
şi să-ţi scape printre degete, să-şi facă loc pe ogorul
tău şi să te dea la o parte. Acolo le era locul predestinat
şi nu aveau decât să se zbată, să tragă cu ochiul şi să
fure meseria de acolo dedesubt, de sub talpă.

Personajele care alcătuiesc ţesutul romanului au o
componentă eterogenă, cărora din motive de timp şi spaţiu
nu le vom face o descriere dezvoltată. Deziluzionată,
revoltată în fondul său lăuntric, însă docilă şi
depersonalizată, accepta de neînchipuit umilinţe.

Prin păienjenişul intrigii, prin tensiuni bine dozate,
cartea poartă între coperte povara unor drame, a unor
destine mutilate, inhibate, cum sunt ale medicilor Ioana
Lujeru, Horia Preda, Hora ţiu, Ovidiu Singureni,
depersonalizate, suportând resemnate mojiciile sinistrului
director Zugrăvescu şi ale protejaţilor săi, bădăranul
doctor Costică Cârlan, un beţiv care vinde certificate
medicale pe băutură, ale directorului adj. Paulică
Zarifopol, oportunist şi slugarnic, Sevastiţa Vârtej, care
stăpânea arta de a se mula după situaţii, tov. Dinu,
trogloditul de la Judeţeana de partid. O lume de neferici ţi
care mureau în fiecare zi câte puţin în intrigi, pânde, şicane,
invidie, răutate. Redăm un aspect tragic din jurnalul
doctorului Ovidiu Singureni: Fenomenul este mai bogat
decât legea, notase un neurochirurg pe prima pagină a
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minunatei sale cărţi de specialitate. Neurochirurgul
s-a sinucis. A rămas cartea superbă în efortul său de
sistematizare şi înţelegere, în care, sub aparen ţa
reuşitei, simţi drama, durerea cunoaşterii ca proces…
Cartea are un strigăt. Oare câţi au auzit strigătul şi câţi l-
au înţeles? - se întreabă autorul.

Şi romanul Domiciliu Obligatoriu are un strigăt. Cine
îl va înţelege? Aici, îmi cade bine un aforism a lui Vasile
Ghica: Scriitorul răspunde de ceea ce scrie. De ceea ce
înţelege, răspunde cititorul.

Scrie undeva în carte: A accepta înseamnă a fi de
acord. Nu numai călăul este vinovat, ci şi victima.

Iar morala ne-o dă parcă Cicero: Nimeni nu poate să
fie sclav fără voia sa.

Interesantă prin tematică, prin
meşteşugul broderiei lexicale, prin mesaj,
cartea se constituie într-o monografie a
unor vremuri cu asperit ăţi politice
şi sociale când omul şi societatea pe
ansamblu trăiau o permanentă stare de
tensiune dată de incertitudinea existenţei.

O carte ce se revarsă peste marginile
unui timp şi spaţiu în care descoperim în
autorul ei, medicul-scriitor Gheorghe
Bacalbaşa, nu numai o con ştiinţă a
nobilei sale profesii, ci şi, în aceeaşi
dimensiune, o conştiinţă artistică.

Stăpânind bine talentul de portretizare
al personajelor cărora le dă distincţie, de
redare a ambientului şi evoluţia
evenimentelor ca într-o pelicul ă
cinematografică, scriitorul reuşeşte să
ţină cititorul captiv de la prima până la
ultima pagină.

INSTITUŢIA
Ed. TipoMoldova-Iaşi, 2015

Orice virtute e fără pată până-n clipa când o pui la
încercare.

Fr. Schiller

Acţiunea din romanul Domiciliu obligatoriu se
revarsă în cartea Instituţia precum un bulgăre de zăpadă
rostogolit. Autorul ne prezintă evoluţia (sau involuţia)
personajelor dincolo de pragul psihologic al momentului
din decembrie 1989. Toţi oamenii au văzut aproape
aceleaşi lucruri, dar numai scriitorul ştie să le rescrie
în memoria sa. Am citat această reflecţie a lui Jules
Renard, pentru că pică bine în context. O carte în care
autorul se arată martor al unei istorii răvăşite,
contorsionate şi încă insuficient descifrate şi, intuiesc,
martor al propriului său destin. Un roman în care ne
regăsim, al unui popor care devenise o popula ţie când:
Călcând peste sânge ca  peste un covor roşu,
îmbulzindu-se şi scandând cimilituri, românul a trecut
dintr-o lume impură într-o lume nouă, la fel de impură
şi ea. O lume neaşezată, ca un vin tulbure.

O istorie nevolnică în care Voinţa unora te scufundă
în adânc, voin ţa altora te ridică la suprafaţă. Tu nu
contezi.

O felie de istorie tulburătoare care şi-a pus definitiv
amprenta pe destinul omului ca individ şi al naţiei, în care
autorul ni se arată ca un fin observator; atent şi lucid, dar
nu detaşat, ci atras şi el de acea energie subtilă în vârtejul

emoţional generalizat.
Un timp în care omului şi mulţimii i se pusese în braţe

libertatea şi, neştiind ce să facă cu ea, se comportă haotic
şi panicat ca în Zbor deasupra unui cuib de cuci, a lui
Ken Kesey.

Singur şi însingurat într-o mare de oameni, mul ţi erau
înspăimântaţi de săgeata sinistrei întrebări inchizitoriale
Ce-ai făcut dumneata în ultimii cinci ani?

Personajele din Institutul de chirurgie funcţională şi
reparatorie a căror descriere este continuată rămăseseră
parcă captivi vechilor metehne - ca şi restul lumii - şi nu
au folosit acest moment astral pentru o purificare a firii,
ci a trecut fiecare, după conjunctura creată, de la minima

moralia, cum zice filozoful, la maxima
imoralia, ca printr-un gard rupt. Adevăr
grăita Emerson: Oamenii doresc să
scape de relele pe care le aduc cu sine
viciile lor, dar nu de vicii.

Aşa încât, în locul unui purgatoriu
individual şi în masă, s-a făcut un
transfer al relelor apucături, umiliţii şi
persecuta ţii vechii gărzi s-au
metamorfozat în despoţi, pretându-se la
compromisuri pe care alt ă dată le
decelau indignaţi, acelaşi teatru facil şi
de prost gust al Marianei Cotoi - o ca ţă
iremediabilă, altă piesă, aceeaşi actori.
Scriitorul medic Gheorghe Bacalbaşa,
prin cele două cărţi, ne oferă bucuria
unei lecturi plăcute, cu o arhitectură
bine articulată, într-o minunată
acoperire estetică, de interes prin
problematică şi arta narativă pe care o
posedă, cărţi care te obligă la meditaţii.
Ale unui intelectual rasat, fin cunoscător
al omului ca individ şi al psihologiei

mulţimilor. Cărţi de introspecţie, de investigaţie socială,
într-o stilistică modernă cu un frumos ţesut lexical.

Autorul schimbă mereu unghiul prin care prive şte
personajele, le supune analizei, introspec ţiei, căutând
profunzimile eu-lui, eviden ţiindu-le toate fa ţetele
personalităţii.

La curiozitatea firească de a şti câtă realitate şi câtă
ficţiune au  cărţile despre care facem vorbire, credem că
autorul a pus în ele atâta literatură câtă viaţă a văzut şi a
trăit.

Să ieşim totuşi din această stare de ostatic al tensiunii
romanelor şi să extragem din pajiştea cuvintelor frumosul
stih al poetului Blaga, bine plasat în miezul cărţii:

Sapă numai,
Sapă, sapă,
Până dai de
Stele-n apă.
Şi al unui frumos epitaf scris pe mormântul sinistrului

Timur Lenk: Fericit cel ce părăseşte lumea înainte ca
lumea să-l părăsească pe el.

Şi mai zic: profesorul medic-scriitor Gheorghe
Bacalbaşa este el însuşi o instituţie. O instituţie a culturii,
a frumosului, a adevărului, a lucrului  bine făcut şi cu folos.

Cărţile lui ne pun într-un fel oglinda în fa ţă, iar mesajul
lor ne obligă la o reflecţie, ne obligă la întrebări. Iar
întrebarea imediată pe care ar trebui să ne-o punem este:
Oare de ce noi, oamenii, ca indivizi şi ca popor, atunci
când istoria ne pune în mână o scară, o folosim doar pentru
a coborî?

Răspunsul se află în noi.
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Vineri, 3 iulie 2015, Patronatul
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Galaţi a lansat în cadrul proiectului
cu acelaşi nume, cartea „Tradiţia,
promotoare a pescuitului gălăţean”,
autor Tudose Tatu.

Obiectivul general al
Programului Operaţional pentru
Pescuit 2007-2013, „Strategia de
dezvoltare durabilă a zonei
Pescăreşti Prut-Dunăre”, este de a
mobiliza potenţialul natural şi uman
din teritoriu pentru a contribui la
dezvoltarea economică şi socială a
comunităţilor locale. Locuitorii
judeţului cu spirit de iniţiativă şi
dorinţa de a reuşi în afaceri
cu specific pescăresc au
posibilitatea de a accesa fondurile
necesare pentru întemeierea şi
dezvoltarea lor.

Astfel, prin această carte domnul Tudose Tatu îşi
exprimă speranţa că prezentarea tradiţiilor pescăreşti
specifice judeţului Galaţi va fi o sursă de idei ce pot fi
preluate şi implementate într-un domeniu emblematic
al Galaţiului, pescuitul.

Aşa cum mărturiseşte autorul în Prefa ţă,
„încercarea mea, bazată doar pe puţinele documente
ce au mai răzbătut prin timp, va urmări evoluţia
respectabilei ocupaţii, descrierea amenajărilor,
instrumentelor, ambarcaţiunilor aşa cum apar ele
cronologic fie în acte de danie, fie în puţinele relatări
ale călătorilor străini, fie în legislaţia de ev mediu
până în vremea cea de pe urmă.

Un alt aspect urmărit va fi
situaţia proprietăţii întinsurilor de
apă, fie ele iazuri, eleşteie, bălţi,
iezere...

La toate acestea am adăugat
scurte descrieri ale aşezărilor din
valea celor trei mari cursuri de
apă ce ne înconjurau cu devenirea
lor temporală.

Puţinele legi, statistici şi unele
dintre actele unor instituţii se vor
adăuga şi ele pentru a creiona, pe
cât posibil, o imagine abia ghicită
a meseriei de pescar, de negustor,
de mic comerciant, de vânzător
ambulant fie de peşte, fie de
gheaţă, într-o vreme când nu
existau alte metode de conservare
în afară de sărat şi afumat.

Vom avea prilejul să aflăm câte
ceva şi despre aşezările din văile apelor ai căror
locuitori desigur şi-ar fi dus traiul şi din pescuit.

Va apărea şi oraşul în diverse timpuri, cu
mahalalele sale şi fabricile legate de aceeaşi industrie.

Va fi, aşadar, nu o poveste fluentă, e drept va avea
cap şi coadă, ci va reprezenta un balans între istorie
şi descrierea sculelor ori îndeletnicirilor meseriei
de pescar atunci când apar ele în documente.”

Cartea domnului Tudose Tatu este o altfel de istorie,
una a mărturiilor şi a tradiţiilor noastre şi ale înaintaşilor
noştri, o carte plină de învăţăminte pentru generaţia
tânără ce poate readuce la viaţă tradiţiile pescăreşti şi
revigora un domeniu important al Galaţiului, domeniul
piscicol.

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

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




25

(II)

Simona Preda în dialog cu Gabriel
Badea-Păun

Cât de vizibili sunt în această perioadă
portretiştii români?

 Dacă cea mai mare parte a expozanţilor
sunt francezi, artiştii străini sunt din ce în ce
mai prezenţi în a doua parte a secolului al XIX-
lea şi în prima jumătate a secolului următor.
Între ei, pictorii români reprezintă un procent
infim, 149 artişti în perioada 1853, data la care
primul dintre ei, Theodor Aman, este acceptat
la Salon cu Autoportretul lui, şi 1939, sfârşitul
circulaţiei libere între România şi Franţa
cauzate de începutul celui de-al doilea război
mondial. Între portretiştii români remarcaţi se
impun câteva nume: G. Demetrescu Mirea,
care debutează la Salonul din 1880 cu un
portret al Doamnei Djuvara, continuând să expună şi următorii
trei ani portrete şi este medaliat cu Medalia de Argint la Expoziţia
Universală din 1889; Nicolae Grigorescu expune, la acelaşi Salon
din 1880, Portretul Principesei Elisabeta, prezent în aproape
toate cronicile dedicate manifestării, Michel-Menelas Simonidy
între 1900 şi 1914, şi bineînţeles Eustaţie Stoenescu, cel mai fecund
dintre ei, care între 1914-1920 şi apoi în 1935 expune la Salon
des Artistes Français aproape numai portrete, în mare parte ale
unor comanditari francezi.

Glisând dialogul către portretele familiei regale din
România, v-aş ruga să ne spuneţi care au fost portretiştii mai
însemnaţi care au lucrat pentru suveranii români? Vă propun
să începem cu Elisabeta de Wied, Doamna şi Regina României
- Carmen Sylva.

Portretul unui suveran, deşi poartă trăsăturile lui fizice care îl
fac recognoscibil contemporanilor şi generaţiilor următoare, este
un portret idealizat care exclude orice pasiune imediată, el este
imaginea funcţiei celui reprezentat, înconjurat cel mai adesea de
un decor evocator. Anumite abateri de la rigoarea portretului de
aparat erau permise în cazul portretelor consoartelor, ele fiind
excluse de la actul politic decizional.

În contextul istoriei Principatelor româneşti în care figurile
feminine sunt foarte puţine, iar în secolul al XIX-lea cu excepţia
celei de a doua soţii a Domnitorului Gheorghe Bibescu, Mariţica
Văcărescu - sunt persoane mai curând şterse, imaginea Elisabetei
de Wied, Doamna şi Regina României era fondatoare, mai ales
că ea trebuia să se afle la originea unei linii dinastice.

Încă de la sosirea ei la Bucureşti în 1869, noua Doamnă a
ţării a fost prezentată românilor graţie litografiilor şi gravurilor mai
mult sau mai puţin izbutite ieşite de sub presa maiorului Dimitrie
Papassoglu. Primele portrete realizate de artişti importanţi datează
însă de cinci ani mai târziu. George Peter Alexander Healey,
portretistul Preşedinţilor americani din anii 1870 si 1880, pictează
trei portrete de aparat în costum naţional, păstrate la MNAR, la
castelul Peleş din Sinaia şi la cel de la Neuwied, unde, fără îndoială,
fuseseră date de Elisabeta familiei ei.

Şi Franz von Lenbach trece într-o scurtă vizită la Bucureşti în
1880. Portretul final este la familia de Wied, iar pastelurile
pregătitoare se găsesc acum la MNAR. Poate cel mai reuşit dintre

toate acestea era însă cel intimist realizat
de Nicolae Grigorescu în 1879-1880
şi care o reprezenta în cabinetul ei de
lucru de lângă sera din vechiul Palat
regal, în rochie de interior. În prezent,
tabloul se găseşte în posesia M.S.
Regele care mi-a permis reproducerea
sa pe coperta primei ediţii (cea din
2003), a biografiei ce am consacrat-o
Carmen Sylvei. Chiar dacă gustul
personal al Principesei Elisabeta se
îndrepta mai curând către pictura
academică, către Frederic Watts,
Lawrence Alma-Tadema, Lenbach,
Grigorescu a fermecat-o de la prima lor
întâlnire. În primăvara lui 1880, îl invită
chiar să facă parte din suita sa în timpul

unei călătorii la Neuwied. Pasiunea pentru arta lui Grigorescu a
sporit în timp, astfel că, spre 1900, ea ajunsese să aibă una dintre
cele mai importante colecţii ale artistului. Între 1895 şi 1899, Jean-
Jules-Antoine-Lecomte du Nouy a realizat alte portrete de aparat
ale Reginei Elisabeta destinate Palatului regal din Bucureşti şi aulei
Universităţii din Iaşi. Distruse însă. În 1914 François Flameng a
realizat un altul, pendant cu cel al Regelui Carol I pentru Biblioteca
Fundaţiei Carol I, în prezent aflat la MNAR. Multe altele au fost
pictate de apropiaţi sau pictori mai puţin îndemânatici, adesea
după fotografii.

Cele mai multe dintre aceste efigii au rămas necunoscute marelui
public atâta vreme cât regina a trăit. Singurul mai cunoscut a
fost Carmen Sylva ascultând vocile pădurii de Lecomte du
Nouy, aflat în prezent în sala nouă de muzică a Castelului Peleş.
Era tabloul adesea reprodus de presa franceză când era pomenită
şi însoţea nota sa biografică din dicţionarul Larousse.

Portretele sale fotografice erau însă răspândite pretutindeni.
Interesul pentru fotografie nu era ceva nou la curţile regale
europene. Regina Victoria a Angliei şi împărăteasa Elisabeta a
Austro-Ungariei adunaseră mari colecţii fotografice, martore ale
principalelor evenimente istorice ale epocii lor sau simple portrete
ale familiilor respective. De asemenea, au pozat pentru fotografi
celebri, fără a încerca însă să-şi creeze o imagine diferită de cea
de suverane. Pentru ele, fotografia rămânea acelaşi instrument de
propagandă ca şi gravura sau pictura aulică. Elisabeta căuta însă
să-şi impună noua identitate, pe cea de regina-poetă. Dându-şi
seama de forţa acestei noi tehnici, Carmen Sylva şi-a compus
chiar ea poza, cu ajutorul unui fotograf de geniu, bucureşteanul
Franz Mandy. Rezultatele începutului colaborării lor sunt
instantaneele câtorva tableaux vivants, în stil Margaret Cameron.
Elisabeta era înghiţită de un impresionant decor baroc. Începând
din 1885, ea a început să se individualizeze, ceea ce se afla în
jurul ei nu o mai strivea, ci era într-o ordine desăvârşită, tocmai
spre a o pune în valoare. A devenit astfel o statuie, respectiv cea
a personajului Carmen Sylva, mereu surprinsă în timpul ocupaţiilor
sale: scrisul, pictatul, muzica sau brodatul.

*Dialog apărut şi în revista „Literatura de azi”

(urmare din nr. 160)
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...În fiecare noapte, Marcel Proust ne citea „Dinspre
Swann”. Lecturile asociau îngrozitoarei dezordini din
camera sa încurcătura perspectivei temporale, întrucât
începea să citească începând
la întâmplare din text, greşea,
sărea pe loc câteva pagini,
începea din nou, se oprea
încercând să ne explice că
pălăria ridicată în semn de
salut în primul capitol va
căpăta o semnifica ţie
deosebită în ultimul volum şi
brusc izbucnea, erupea,
apăsându-şi gura cu mâna
înmănuşată  şi parcă
întinzându-şi pe obraji şi
barbă această erupţie
a râsului.

„Nu, e prea stupid, repeta
el. N-am să mai citesc.
E prea stupid.”

Vocea sa era o implorare
ascunsă, o gamă jeluită de cuvinte politicoase şi
remuşcări.

„Este prea stupid. Îi este ruşine că ne-a obligat să
ascultăm toată această aiureală. Este vinovat. Pur şi
simplu nu mai poate reîncepe. Nici nu trebuia să se
apuce să ne citească...”

Şi când, cedând rugăminţilor noastre, întindea mâna
şi pescuia vreo pagină din haosul manuscrisului, ne
trezeam imediat la Guermantes sau Verdurini. Peste
vreo cincizeci de rânduri, totul reîncepea. Gemea,
pufnea, se scuza că citeşte atât de îngrozitor. Uneori
se ridica în picioare, îşi scotea haina scurtă, îşi vrăfuia
chica de un negru cerneală - se tundea singur şi părul
creştea la loc acoperindu-i gulerul apretat. Se închidea
în baie, dar prin uşa de sticlă a acesteia, un pătrat de
lumină mată ce rupea continuitatea peretelui, se vedea
cum, îmbrăcat în jiletcă violetă, îmbrăcând toracele
unei jucării mecanice, cu farfuria într-o mână şi furculiţa
în cealaltă, în picioare, înghite spaghete.

Nu vă aşteptaţi că îl voi urmări pe Proust în
călătoriile sale nocturne şi vă voi povesti despre ele.
Vă voi spune numai că le săvârşea într-o trăsură închisă
pe care o închiria pentru el Albaret, soţul Celestei, şi
că aceasta era cu adevărat caleaşca nopţii a lui
Fantomas. Proust se înapoia spre dimineaţă, împachetat

în paltonul de blană (buzunarul era umflat de sticla cu
apă minerală), cuprins de paloare mortală, cu cearcăne
în jurul ochilor prăbuşiţi, cu fruntea încărcată de funiile

împletite ale părului său
negru, cu jobenul în mâini, cu
pantofii descheiaţi, semănând
cu fantoma lui Sacher Masoch
(austriacul care a îngemănat
misticismul şi erotica
bolnăvicioasă şi care ne-a
adus masochismul); din aceste
preumblări el venea totuşi cu
acele date şi calcule ce îi
permiteau ca, stând în camera
sa, să construiască o catedrală
şi să crească măceşul.

Trăsura lui Albaret părea
cu totul malefică la lumina
zilei. Proust părăsea casa pe
ziuă numai de două ori pe an.
O dată l-am acompaniat la
doamna Ayen pentru a vedea

tablourile lui Gustave Moreau şi apoi la Luvru - ca să
vadă pe „Sfântul Sebastian” de Mantegna şi „Băile
turceşti” de Ingres.

Vocea lui Marcel Proust

„Trebuie să scrii aşa cum vorbeşti”, iată un adevăr
comun pe care trebuie să îl recunosc.

Desigur însă, stilul nu este vorbirea comună şi nu
este deloc obligatoriu de a-l converti în colocvial.

Pur şi simplu un mare scriitor este atât de supus
propriului ritm, încât nu i te poţi sustrage chiar dacă
„schimbi părul”.

Linia zigzagată a scriptorului  barometrului nu
seamănă cu fulgerul, dar este semnul acestuia. La fel
ne tulbură şi liniile stilului, fiecare dintre aceste linii
este semnul unei anume voci. Vocea lui Marcel Proust
este de neuitat. Mi-e greu să citesc şi să nu ascult cărţile
sale. Aud aievea această voce. Fiecare cuvânt scris pe
hârtie.

Proza este modalitatea prin care oamenii îşi exprimă
cu orice preţ o idee. Restul este doar ornamentare.

A te încânta de ideile lui Proust şi a îi nega şi
minimaliza stilul este absurd.

Nimeni nu a avut o asemenea stăpânire a cuvântului.
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Nimeni pe lume nu avea o asemenea stăpânire a vocii.
Vocea şi cuvântul îi urmau fidel mişcarea minţii.

Această coerenţă, acuplare, această consonanţă
interioară vorbesc despre splendida conexiune a
întregului mecanism.

Realitatea originalităţii acestei personalităţi se
manifestă în toate şi nu poate fi limitată de un  oarecare
aspect unic.

Chit că vorbeşte Swann sau
Verdurin, Albertina sau Charlus, eu
aud vocea ironică, monotonă,
oscilantă a lui Proust când acesta
citea, repeta că s-a apucat să
citească, chinuia auditorii în
ecluzele şi sălile de aşteptare, se
oprea, îşi relua răsuflarea în pauze,
se întrerupea cu scuze, răsfeţe
explozive, fâlfâiri ale mâinii
îmbrăcată în mănuşa albă care
astupa gura laolaltă cu mustaţa care,
cu această ocazie, se etala
în evantai.

Această voce nu se năştea în
laringe, ci în adâncul fiinţei sale.

Vocea răsuna dintr-o depărtare
de neauzit.

Aşa cum vocea ventrilocului se
naşte în măruntaie, părea că vocea
sa pleca din suflet.

Multe la Proust făceau să te gândeşti despre
existenţa unei lumi necunoscute, accesibile
doar acestuia.

În această lume, unde el posedă comori nenumărate,
domneau legi de nepătruns.

De câte ori nu primeam de la el scrisori lungi, cu
numeroase corecturi, unde eram cu prietenie amenda ţi
pentru greşeli, greşeli pe care nu ni le ştiam, dar pe
care le făcusem şi pe care sentimentele noastre grobiene
le-au ignorat. Aceste scrisori sunt cheia înţelegerii
poeticii lui Proust. Deoarece la Proust, ca şi la alţii de
altfel, poetica nu este acolo unde este căutată.

Tufele de măceş şi catedralele sunt doar decor.
Poetica rezidă în şirul fără de sfârşit a trucurilor cu

cărţi de joc, şuvoiul impetuos de jocuri
ale reflectării.

Pentru a-mi confirma ideea şi a arăta că poezia apare
oriunde şi oricând, voi povesti o mică, dar semnificativă
întâmplare.

Ieşeam împreună cu Proust din hotelul Ritz. Ca de
obicei, el împărţea generos bacşişuri şi a rămas fără

niciun ban. La uşa unde era portarul a constatat că nu
mai are nimic şi l-a întrebat dacă nu îi poate împrumuta
cincizeci de franci. „De altfel - a adăugat el în timp ce
portarul umbla la portofel, opri ţi-i! Erau pentru
dumneavoastră”.

Imaginaţi-vă o asemenea echilibristică la cele mai
diferite nivele ale gândirii şi sentimentului şi veţi
descoperi „minunea lui Proust” şi minunea

poeticii însăşi.
Desigur, aceasta este numai o

anecdotă ce stârneşte râsul. Dar nu
am relatat-o întâmplător. Trebuie
să ne amintim că doar poezia calpă
se teme de râs ca dracul de tămâie.
Falsele talente se tem de umor.

Râsul deschide larg porţile
omului. Şi atunci vei vedea fie o
comoară, fie vidul.

Marcel Proust iubea râsul. Se
cufunda în râs precum în revelator.
Propriul mediu bucură întotdeauna
sufletul.

Înainte de a deveni receptacolul
suferinţei, Proust a fost receptacolul
bucuriei.

Aş vrea să resping părerea
comună şi greşită conform căreia
viaţa lui Proust a avut două

perioade, viaţa unui monden urmată de viaţa unui ermit.
Ceea ce se numeşte „viaţa mondenă” a lui Proust nu a
fost pentru el niciodată o pierdere frivolă de timp la
care ar fi trebuit să renunţe. Numai boala l-a făcut să
devină un prizonier. Viaţa mondenă, pe care o aprecia
mai mult ca orice şi pe care criticii au considerat-o
drept distracţie, era inima florii poeticii sale.

Strângându-şi mierea, el avea un traseu atât de rotit
şi cotit, încât deruta chiar şi oamenii ce îi erau
foarte apropiaţi.

Din această cauză, rămânea o enigmă pentru cei ce
nu ştiau pricinile tainice ale indiferen ţei sale faţă de
literatură, a modestiei sale şi a scuzelor sale fără de
sfârşit ce întrerupeau citirea oricărei pagini
de manuscris.

Proust era un slujitor al stupului său.
El se supunea legilor sale. Pe 18 noiembrie, în plină

glorie, refuzând orice medicament, el îşi părăseşte
trupul, asemenea roiului ce părăseşte stupul plin
de miere.

Moartea lui este asemănătoare enigmaticului
sacrificiu al roiului de albine.

(Desene de Jean Cocteau)
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Psalm rătăcit

Acum
când fulgerul îmi arde oasele
şi îmbătrânit şi puhav
îmi mănânc fericit amintirile

agăţat de o ultimă rază
care a şi început să se-nnegrească
las să mă judeci
Tu Doamne

fiindcă nu vreau
decât o praştie şi un cuvânt desăvârşit
un substantiv imemorial
cu care să pot sparge
oglinzile cerului

să curgă fericirea
prin ele ca un mâl nepământesc

Sufletul ceasului

Domnişoare şi domni
mai fragezi fără să ştiţi
decât spicele grâului
dacă nu aţi simţit
cât de negru e sufletul ceasului
viitorul poate va fi
un păstrăv înfrigurat
tulburând limpezimea râului

păcat de trecut
ultima scufundare a voastră
adânc la izvoarele glasului

Hemoragie
Nu-mi pasă
puteţi să-i spuneţi nemurire

sângelui curs pe trepte în casă
şi sevei pierdute în zadar în grădină
fiindcă
de astăzi miros a sulfină
cuvintele care adastă
în creierul nostru ca nişte
răsaduri din alt timp

Patimă

Nu se destramă furia lumii

ar trebui
să ardă alt soare

şi noi
lupi albi prea puţin fericiţi
să învăţăm să vânăm
vietăţi singulare

fiindcă
trecutul nostru sclipitor
ajuns acum ca o armată punică
mănâncă de foame
roiuri de clipe fără stăpân

Inima ta V.M.

Scordato strumento cuore
(corno iglese)
Montale

La miezul nopţii la telefonul absurd
îmi citeai ultima splendida carte

altădată mi-ai fi spus că-i genială

apoi sfârşeai plângând în hohote
totuşi lucid foarte lucid totuşi nebun

...este un efort să pătrunzi într-o atmosferă lirică. Acesta este cazul lui
Mircea Brăiliţa care se edifică esenţial prin fiecare cuvânt. Aceasta este
şi marca poetului adevărat... (Marius Robescu)
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adânc în pieptul vieţii
pun inima-ţi impersonală
tăiată lung de spada
unui sonor şogun

ci fost-am amândoi
stăpânii timpului doar o

secundă
muream şi nu ştiam
pentru o vorbă minimă
măcar strălucitoare franjuri
să ne fi fost răsplata din

nesperata undă

ţi-am fost iubiţi
adio
dezacordat instrument inimă

Listă

lui Şerban Foarţă

Scrie:
una moară de măcinat diamante
două sute cântare pentru puii de colibri
trei mii de limbi de cameleon
intrate în sosuri briliant savante
după un aromitor greier afon
patru milioane de uşi
pentru închis labirintele vii

şi la casă plătind
să ceri negreşit
pentru regina cafelelor tale
câteva pliculeţe cu zahăr din rai
iar ca rest să n-accepţi
decât benzi de lipit
zilele rare când în minte e mai

Construcţii în sfârşit tremurătoare

Jurisprudenţa
sufletelor şi a speciilor minore

tot ce ne-a rămas de plâns
sub cerul nostru moarte stele

şperacle mici în lacătul divin
uscata carne a degetelor mele

şi peste toate ca nişte
barcazuri argintii
tăind întunecata mare

aceste
construcţii în sfârşit tremurătoare

Pentru culegători

Cine nu şi-a uitat stropul de sânge
în eprubetele altor lumi

 
cine nu s-a înecat
măcar o dată cu oasele timpului

 
cine iubea convins că trebuie să

iubească
căscând gura la zvârcolirile Pitiei

 
cine îngenunchiat de foame înghiţea
umilit toate zgârciurile eternităţii

 
să culeagă doar maci brânduşe asfodele
până când îi va naşte inima

 
 

Cântec foarte uşor
 

La sfârşit de coridor
într-un club de muşchi şi stele
învăţam şi eu să mor
înfigând în timp caiele

 
trecea ziua mai uşor
trecea ziua mai uşor

 
nu uitasem cum să zbor
nici păcatele cu iele
agăţat de-un vechi zăvor
descuiam clipele rele

 
trecea noaptea mai uşor
trecea noaptea mai uşor

 
domnilor de sus din cor
şi soprane cu limbi grele
timpul încremenitor
ne-a-nvelit în rupte vele

 
zbura viaţa mai uşor
zbura viaţa mai uşor

Orfeu, Desen de Jean Cocteau
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fiica sionului

nopţile parc-am avea plete de vin
iar dimineţile se schimbă ca dinţii de lapte
tot ce era poetic se întoarce împotriva mea
fiarei i-a trecut deja sângele prin blană
încă puţin şi te vei întoarce în pântecele mamei
ras în cap cum ai vrut toată viaţa
înfăşurat într-o pelerină de ploaie

dar noaptea îţi vine să-ţi agăţi haina
de sânul drept al femeii iubite
o femeie moartă din punctul meu de vedere
şi dată la câini

dacă n-aş şti că e iarnă te-aş întreba
de ce-ţi ţii agăţată rochia de mireasă în geam
pentru că singura lumină ne vine
prin mânecă
şi singurul întuneric ne iese pe gură

într-o noapte şi eu am avut părul de vin
şi un bec economic în frunte
pentru pielea ta pentru mişcările pe care le fac
eşti fratele meu fără să te ating
între liniile din palma ta mă legăn
ca-ntr-un hamac

sunt o femeie frumoasă
plâng la comandă damigene cu must şi copiii mei
vor astupa sticlele pline
ei vor fi dopuri de plută în fiecare urmă de glonte
şi gloanţe în fiecare gură de vin

beţi toţi din el pentru că
acesta este sângele meu care se strecoară printre voi
ca un şarpe

Poem femeie. II

o femeie frumoasă adoarme întotdeauna
pe burtă strivind două mere (coapte)
prietenii ei umblă goi pe străzi cu amprentele ei
pe umerii lor la vedere
cu gurile adânci neasemuit de adânci în care
se cade ca-ntr-un canal încălzit
şi-acolo cerşetori fumează fân şi buchete de păpădii
şi degetele şi le fumează până la palmă

acest poem este continuarea unui astfel de somn
când îmi ţin sânii în pumni
când picioarele mele desenează forţat un alfabet
pe cearşaf

dacă toi bărbaţii din lume s-ar prinde de mâini
şi-ar face podul ar
ajunge să construiască o catedrală
să impună un cult nou dar în somnul unei femei frumoase
de iubit e umbra desfigurată a unui copac

apocalipsa e
când s-a scurs tot zahărul
din merele coapte

Palma

veneai la mine pe seară
pe tine te arunca o mână bătrână
în foc veneai
un lemn uscat şi crăpat pe care-l umple vântul
cu furnici
îţi deschideam uşa atent să nu sară scântei
dinăuntru să nu iasă căldura şi să rămână
un foc din hârtii creponate luminând înc ăperea
veneai crăpat ca o palmă enormă
dintr-un sat care se numea chiar aşa
Palma
gura ţi-era cam cât unghia de la degetul mare
şi în loc de ochi aveai două vechi bătături
erai patru degete un pic depărtate
ca într-o colivie de carne o pasăre mică de os
puteam să văd ce se întâmplă în tine

veneai spre mine ca un lemn pe care cineva l-a pus
pentru foc nici prea tânăr să nu dureze prea mult
nici bătrân să i se audă gemetele de la mare distanţă
şi căldura ta era capcană pentru păianjeni

noi în casă aşezaţi în paturi separate
ca două gume de mestecat şi afară va începe să plouă
să ne amestece
pentru că suntem într-o gură oarecare şi
în măselele ei facem dragoste
în camera asta de os vom avea şi noi primul copil
el va suge lapte amestecat cu fosfor
până când va veni cineva şi-i va spune lampă becule
felinar
stai fix şi linge pata asta de întuneric de pe peretele casei
mele
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Balerina

Cu emoţie, din culise, vede luminile,
pereţii de aur ai operei, ţinute sclipitoare,
forfota spectatorilor, lojile purpurii.

Dincolo de fantezie şi efecte efemere,
dincolo de dinamica scenei, costume diafane,
dincolo de graţie şi zâmbete angelice,
dincolo de exuberanţa de culori şi sentimente,
dincolo de imaginile contopite-n sunete,
dincolo de aburul mişcărilor plutitoare -
alunecări suave, arabescuri, respiraţiile mâinilor,
pas de bourrée, battement tendu, frappé,
coupe jeté en pas de deux,
eleganţă, glezne subţiri, picioare arcuite,
rotaţie de umeri, un dans de vârfuri, piruete,
o înălţare şi fâlfâiri de braţe lungi,
uşor rotunjite, ce-abia ating aerul, cad,
se retrag în abandon, apoi, deasupra pieptului -,
dincolo de reverenţe cu aripi de pasăre,
aplauze frenetice
şi acel de nedescris moment de fericire.
Treci de oglinzile care îmbracă zidurile,
pătrunzi tot mai adânc,
în spatele cortinei căzute
vraja se risipeşte,
scena e goală, secunda se-opreşte.

În fiecare zi există alegerea şi confruntarea
cu adevărul unor linii crude, ascunse,
juxtapuse înserării lumii,
în inima misterului, incandescenţă,
chemare, arderi, impulsuri necunoscute,
de la abis la stele, lumini
şi umbre decantate
se-amestecă-n hazardul vieţii,
ore istovitoare, calvarul repetiţiilor,
lacrimi, frica şi lupta,
mereu lupta,
picioare însângerate
şi degete de fulgere străbătute,
povara unor vise străpunse, spulberate,
tentaţii, umilinţe, introspecţii,
rivalităţi acerbe, sacrificii
şi suferinţa până la ultima limită,
dar, dincolo de toate, pătrunde-n suflet,
rămâne-n inimi, fragila,
delicata clipă,
un ultim cânt de lebădă,
impresia de vis a prins viaţă,
din zborul înălţat şi-acea trăire
emoţia glisează delirantă,

Ca soarele şi luna, uneori

De vină să fie lumina primăverii
sau vântul, în trecere,
prin câmpul însângerat de petalele macilor?
De vină să fie mireasma ploilor de vară,
luna plină sau exploziile solare,
pentru paşii purtaţi peste
pragul visului,
trezind, ca o adiere,
suspine
care ne-nsoţesc lacrima
de neoprit?
Poate că, aşa suntem
noi,
ca soarele şi luna, uneori.
Un continent pierdut ce
crede-n regăsire!
Îţi simt absenţa din
fiecare trecere,
precum sunetul înăbuşit
al clopotului scufundat în
adâncuri
şi zidul înălţat, ca un
pumnal între noi,
şi lumina ce pâlpâie
înspre ţărmul întunecat.
Sub cerul infinit stelele-au amuţit,
am închis muzica, am stins valul,
ştii bine, la puţini li se arată stelele.
E mai bine acum?

Vorbeşte-mi. Să mergem, dă-mi mâna!
Suntem singuri în oceanul acesta,
risipeşte absenţa şi umbrele rănilor
neînchise în trecere.
Vorbeşte-mi. Să mergem, dă-mi mâna!
Speranţa, ca o rază de soare,
ce-aşteaptă să străpungă abisul durerii,
uimirea şi necuprinderea ei.
În viaţă ne căutăm tot pe noi,
atingerea fiinţei, o clipă, doar,
prin care râul-şi opreşte curgerea.
Tu, eu, - o respiraţie,
un gând care se dăruie -
lumina ce trece prin umbrele
strânse, laolaltă, de norii înfloriţi,
lumina risipită, apoi,
prin aerul străveziu al inimilor noastre.

iluminând adâncuri şi tenebre,
un nou limbaj al vieţii şi dăruirea-n sine.
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Doamna Maruca Pivniceru îşi continuă seria de
interviuri luate unor personalităţi importante din
societatea românească în volumul al II-lea al cărţii
Doamne, ce doamne! (Editura Semne, 2015), partenerele
de dialog fiind în exclusivitate femei. De ce numai femei?
Feministă convinsă, autoarea doreşte să promoveze
femeile de valoare care, de cele mai multe ori din
modestie, nu au acea vizibilitatea publică care să le facă
mai cunoscute şi apreciate conform cu meritele lor. Şi
totuşi, modestia este calitatea pe
care dna Maruca Pivniceru o
preţuieşte în cel mai înalt grad,
,,fiind întâlnită de obicei la
persoanele excepţionale“... La
această calitate, dânsa mai
adaugă: bunătatea, altruismul,
aplecarea asupra nevoilor celor
năpăstuiţi de soartă, respectul faţă
de seniori, dragostea de ţară şi
cinstirea înaintaşilor, calităţi
omeneşti esenţiale, după cum
aflăm din interviul ce prefaţează
noua carte, luat de data aceasta
chiar autoarei de către Adriana
Istrate, astfel încât dna Maruca
Pivniceru se află şi de o parte şi
de alta a baricadei, achitându-se
cu graţie de o datorie pe care
singură şi-a asumat-o.  Buchetul
de doamne cu care vine în
întâmpinarea publicului cititor
sunt femei de succes, puternice
şi tenace, cu diplome şi premii,
cu o carieră recunoscută pe plan naţional şi internaţional,
trecând peste piedici şi greutăţi, chiar peste prejudecăţi,
activând în diverse domenii: literatură, muzică, ştiinţă,
coregrafie, sport, management etc. Ele vorbesc despre
realizări profesionale, dar şi despre viaţa personală, cu
frământări şi griji, despre efortul de a fi la înălţime în
societate, dar şi în familie, cu zâmbetul pe buze, căci
lacrimile lor sunt ca roua, uscându-se sub prima rază de
bucurie. Ele merită mediatizarea nu pentru a fi lăudate,
ci pentru a constitui exemple pozitive de urmat în
societatea noastră de azi ce duce lipsă de valori autentice
mai mult ca oricând, pentru a fi creditate, sprijinite în
ideile, în proiectele lor ingenioase şi curajoase. Şi pentru
ca nimeni să nu se supere, iată-le pe aceste doamne în
ordine alfabetică: Stana Buzatu, Lactanţia Iordan-
Constantinescu, Victoria Dragu Dimitriu, Stela Enache,

Adriana Istrate, Cristina Lascu, Alice Mavrodin,
Victoria Milescu, Carmen Coţovanu Pesantez, Cun
Cun Popescu, Luminiţa Săndulache, Irina Sârbu,
Magda Stavinschi, Ortansa Sturza, Gabriela Szabo,
Diana Maria Şincai, Nicola Tibacu, Mihaela Varga,
Oana Rădulescu Velcovici, Alexandra Velniciuc.

Dar după ce recunoaştem o doamnă? Aflăm tot de la
autoarea cărţii, cea care schiţează una dintre cele mai
frumoase definiţii a statutului de doamnă: ,,recunosc o

doamnă după lumina specială care o
înconjoară, o lumină care impune
respect şi admiraţie; o recunosc după
ţinută, dar şi după zâmbetul care
îmbină blândeţea cu fermitatea. O
doamnă este elegantă fără a avea –
neapărat – haine scumpe, este sobră,
modestă şi te face să îţi doreşti să
interacţionezi  cu lumea ei, dar nu
oricum şi nu oricând; o doamnă este
accesibilă şi inaccesibilă în acelaşi
timp şi nu îi este teamă să-şi poarte
feminitatea ca pe un dar de la
Dumnezeu.“ Cu ochi format, cu
,,ştiinţa vieţii de salon“, familiarizată
cu o lume elitistă, Maruca Pivniceru,
având ca sorginte boieri neaoşi, a
interacţionat cu aceste femei la
simpozioane, recepţii la ambasade,
concerte, rezonând cu bunul gust şi
bunul simţ, cu eleganţa vestimentară
şi conversaţională a acestora. S-a
gândit că ar fi bine şi util să se bucure
mai multă lume de inteligenţa, de

lumina reverberată  cu generozitate de aceste femei.
Meritul cel mai mare al autoarei constă chiar în această
iniţiativă pusă în operă cu perseverenţă şi dăruire, în
spatele căreia s-au aflat nevăzute zile şi nopţi de
documentare asupra domeniilor intervievatelor,
nemaivorbind de maniabilitatea diplomatică prin care a
reuşit să le smulgă acestor femei ocupate şi solicitate
timp şi disponibilitate pentru confesiuni. Dialogurile curg
firesc, empatic, vioi; uneori întrebările sunt pretexte ce
declanşează surprize, fără însă a se miza pe indiscreţii,
ori curiozităţi sterile.

Cartea se constituie într-un adevărat mozaic de
destine. Fiecare cu personalitatea sa, cu preocupările,
cu realizările, cu visurile, cu luptele, cu pasiunile sale.
Când pasiunea coincide cu domeniul de afirmare, se
obţine succesul maxim.  Acest mozaic uman frapează
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prin diversitate, prin informaţiile oferite, nu neapărat
spectaculoase, configurând un profil uman exemplar ca
traseu de viaţă şi experienţă. Conf. univ. dr. Stanca Buzatu
luptă pentru ,,condiţia femeii, a familiei şi a copilului“.
Stela Enache, profesoară de muzică şi solist vocal, ţine
să înlăture o confuzie: ,,Eu nu am plecat niciodată
definitiv din ţară.“ Cristina Lascu, ,,o voce a Televiziunii
Române“, a intrat la TVR reuşind prima din 400 de
candidaţi. Alice Mavrodin, muzicolog, are în familia sa
două premii ale Academiei. Carmen Coţovanu Pesantez,
specialistă în cultura şi civilizaţia indiană, căsătorită cu
Wladimir Pesantez, artist, promotor al muzicii latino-
americane, vine cu o replică la o celebră aserţiune: ,,În
spatele reuşitei unei femei sensibile stă un bărbat
înţelegător“. Cun Cun (Ţunţun) Popescu, cântăreaţă de
operă, născută în China, s-a stabilit în România,
căsătorindu-se cu Dănuţ Popescu şi s-a botezat ortodoxă.
Irina Sârbu, care a avut-o ca profesoară pe Anca Parghel,
cântă jazz şi mărturiseşte că în fiecare zi, la fiecare
concert, învaţă ceva nou. Magda Stavinschi, care a stat
,,o viaţă cu ochii pe cer“,  directoarea Institutului
Astronomic al Academiei Române, declară că cea mai
importantă recunoaştere a sa a venit din partea guvernului
francez care i-a acordat ,,Officier de l’Ordre National
du Merite“şi că numărul femeilor-astronom din România
ocupa în 2003 locul I pe glob. Ortansa Sturza a fost
dintotdeauna atrasă de scris, de ,,universul fascinant al
publicaţiilor“ şi cea mai importantă revistă, între
numeroasele pe care le-a înfiinţat este ,,Plai străbun“,
unde este redactor-şef din anul înfiinţării, 2005, fiind un
magazin pentru românii din întreaga lume, făcându-i
cunoscuţi pe oamenii de cultură români. Celebra sportivă
de performanţă Gabriela Szabo, cucerind în 1999 titlul
de Cel mai Bun Sportiv din Lume, îi sfătuieşte pe tineri
să-şi fixeze obiective şi să nu se abată de la ele, indiferent
de context. Nicoleta Tibacu, jurist în Ministerul de
Interne, a primit în anul 2000 gradul de general, fiind
cea care a realizat Baza naţională de date ale persoanelor
în cadrul Sistemului naţional Informatic de Evidenţă a
Populaţiei, devenit funcţional în 1994.

Doamne, ce doamne!, volumul al II-lea, se închide
cu un articol scris de dna Maruca Pivniceru în amintirea
Elvirei Ivaşcu, ,,o doamnă specială“, pentru care Radioul
a reprezentat ,,o boală fără leac“. Acum, această voce
vorbeşte îngerilor, iar trupul odihneşte în cimitirul din
Baloteşti, lângă soţul ei, eminentul chirurg Stelian Ivaşcu,
cel care a realizat în 1969 prima operaţie de auto-
transplant pulmonar din ţară. Elvira este petala desprinsă
din floarea copertei, alcătuită din prenumele femeilor
adunate în această carte, femei cu vieţi diferite, dar toate
având în comun eternul mister feminin. Ca aceste
doamne, mai sunt încă multe altele în ţară şi în lume,
lucrând, mai mult sau mai puţin vizibil, cu trudă, cu
iubire, cu dăruire sacrificială ca lumea să fie în continuare
frumoasă, luminoasă şi nemuritoare.

mai puţin explicite cu perioade arhaice ale artei sau cu o
simbolistică ale cărei ecouri îmbogăţesc imaginile
moderne cu reverbera ţii ale timpurilor trecute. Astfel,
insolita compoziţie „Pete - orizont” poate evoca peştii
zburători ai artei cretane, dar şi o complicată lume a
visului; tot aşa cum obiectele lui pictate (butuci din lemn)
sugerează fragmente provenite dintr-o civiliza ţie
străveche, dar în aceeaşi măsură par a avea şi o conexiune
în prezent cu manifestările graffiti ale artei stradale, unde
semnele cele mai diverse se intersectează cu fragmente de
imagini sau cu texte, nume. Privind în ansamblu lucr ările lui
Lisandru Neamţu, în acest context obiectele pictate sunt
percepute ca o prelungire firească a picturii în spaţiul real,
în care e prezent şi privitorul. Este un alt mod de a ne integra
universului creat de artist. Este însă o realitate ce se
metamorfozează uşor în spa ţiu oniric,
într-un univers al fanteziei în care fragmente
recognoscibile sunt recompuse după reguli pe care suntem
invitaţi să le descoperim.

Trebuie însă precizat că în ciuda dezinvolturii ludice,
suportul conceptual şi tehnic al compoziţiilor lui Lisandru
Neamţu este foarte complex, chiar sofisticat. S-ar
putea spune că în aceeeaşi imagine putem descifra
concomitent ecouri ale tonalităţilor de frescă sau ale unui
gestualism ce conţine virtuozităţi baroce, dar şi de tip
expresionist-abstract; este o artă profund legată de lumea
contemporană, dar în acelaşi timp conectată la diferite
straturi culturale, aceste conexiuni fiind subtil activate de
spiritul creativ al artistului.

Aşa cum e de aşteptat, un rol însemnat în tot acest
univers îl are culoarea: tonalit ăţile de albastruri
luminoase, corelate cu alburi, griuri şi uneori accente de
verde sau roşuri, creează o atmosferă aeriană,
strălucitoare, o atmosferă a luminii şi a unui spaţiu
ascensional plin de vitalitate.

(continuare din pagina 19)
Lisandru Neamţu
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Pe lângă aspectul de căpătâi al motivului
pentru care un ins alege sau acceptă să
furnizeze informaţii poliţiei se mai ridică un altul,
cu o pondere similară în ecuaţia succesului
într-o asemenea întreprindere, anume
sesizarea la timp a faptului că persoana în
cauză a trecut de partea cealaltă a baricadei
şi nu oricum, ci cu arme şi mai ales cu
bagaje consistente.

Cât de clare şi de cristalizate erau aceste
reguli în mintea proaspătului comisar nu se ştie,
însă au rămas documente, dovezi, inclusiv
articole de presă care atestă că Alimănescu a
excelat în acest domeniu destul de sensibil.
Folosind cu pricepere asemenea „resurse,” a
fost în permanenţă pe urmele infractorilor
„suflându-le în ceafă.” Când se raporta o
spargere, un jaf, un omor, avea totdeauna
suficiente informaţii pentru a le corobora cu
datele obţinute la faţa locului şi a formula
ipotezele de lucru cele mai apropiate
de realitate.

Succesele din perioada brigăzii „Fulgerul”
l-au impus în faţa colegilor, şefilor şi opiniei
publice. Ziare precum Informaţia,
Momentul, Tempo ş.a. relatau cu lux de
amănunte acţiunile brigăzii conduse de
Alimănescu „pentru stârpirea bandiţilor şi
borfaşilor din Capitală şi provincie.”
Menţinând un contact continuu cu lumea
interlopă şi fiind informat asupra intenţiilor,
planurilor şi frământărilor acesteia, de
nenumărate ori a fost prezent cu brigada sa în
locul şi la momentul săvârşirii unor fapte grave:
spargeri, tâlhării, atacuri asupra unor mijloace
de transport etc. În multe ocazii, infractorii

surprinşi în flagrant, furioşi că au fost divulgaţi ori pentru
a scăpa, n-au ezitat să folosească armele de foc,
înregistrându-se victime de ambele părţi. În special
aceste secvenţe spectaculoase au preocupat cu
predilecţie pe jurnalişti, poate şi în ideea de a insufla o
speranţă populaţiei terorizate de violenţa infractorilor.
Insistându-se mai mult pe aceste „confruntări armate,”
s-a sugerat că Alimănescu punea la cale acele acţiuni
de prindere în flagrant cu scopul precis de a-i lichida
pe răufăcători. În acele vremuri tulburi, nesigure,
corupţia atinsese asemenea dimensiuni, încât infractori
dovediţi şi arestaţi dimineaţa până seara erau puşi în
libertate. Astăzi, cei mai mulţi  împărtăşesc părerea că
Eugen Alimănescu îşi crease o metodă de lucru spre a
contracara sistemul judiciar corupt. Altfel spus, îi
suprima fizic pe infractori, fie provocându-i cu ocazia
prinderii în flagrant, fie înscenându-le tentative de
evadare sau fugă de sub escortă.

Se ştie că în 1950, căzut în dizgraţie, a fost anchetat
de organele speciale din acea vreme, renumite pentru
acribia lor. Din documentele cercetării (declaraţii,
rapoarte, referate, note informative, procese-verbale
etc.) nu rezultă elemente care să susţină această părere.
Acuzatorii i-au pus în sarcină o sumedenie de fapte
reprobabile, infracţionale, ceea ce face improbabilă
omiterea sau trecerea sub tăcere a unor aspecte de
această factură.

Însă, oricum am privi lucrurile, un fapt este cert:
bandele de infractori au fost decimate şi în final
lichidate. Ar fi o exagerare, desigur, atribuirea acestui
merit exclusiv lui Alimănescu, dar nu poate fi omisă
contribuţia lui la obţinerea acestui rezultat. O sumară
enumerare este suficientă în acest sens. Numai în
perioada 1945-1946, brigada „Fulgerul” a lichidat
bandele ale căror căpetenii erau tâlharii Gheorghe
(Gică) Lichi, Nae Barbu, Kaşkal Ştrul, Broitman
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Iancu, Ionescu Ştefan, un anume Burdujel ş.a., care
acţionau cu precădere în capitală, băgând spaima în
populaţie. Prin „a lichidat bandele” nu trebuie să se
înţeleagă faptul că indivizii respectivi şi cei cârmuiţi
de ei au fost împuşcaţi. Se va vedea că unii dintre
aceştia au dat declaraţii şi au făcut denunţuri atunci
când Alimănescu s-a aflat la „strâmtoare.”

Un alt aspect controversat din activitatea
comisarului a fost cel referitor la xenofobia şi
antisemitismul acestuia. În privina antisemitismului,
situaţia celor cîţiva evrei dovediţi ca infractori şi trataţia
ca atare nu poate justifica o asemenea aserţiune. Şi
asta cu atât mai mult cu cât ancheta amănunţită la
care a fost supus a scos la iveală că în timpul
campaniei de la Odessa, Alimănescu a sprijinit o
familie de evrei să părăsească oraşul supus
represaliilor de după dinamitarea comandamentului
Armatei Române. Un asemenea gest l-a expus unui
pericol enorm şi această împrejurare nu trebuie trecută
sub tăcere în contextul în care se discută problema.

În privinţa atitudinii faţă de ţigani, trebuie, de
asemenea, avute în vedere circumstanţele vremii, iar
spiritul critic să însoţească orice analiză. Profitând de
situaţia creată după abandonarea luptei de către
Armata Română împotriva inamicului sovietic şi de
incertitudinea de până la încheierea armistiţiului, dar
şi după aceea, numeroase persoane  aparţinând etniei
denumită astăzi „rromă” au procurat arme şi uniforme
sovietice şi s-au dedat la săvârşirea de infracţiuni
grave, prin acte de o atrocitate greu de imaginat.
Atacurile asupra gospodăriilor ţărăneşti, noaptea, prin
surprindere, schingiuirea locuitorilor până la ultima
suflare pentru a destăinui averile şi locul ascunderii
acestora, în final incendierea locuinţelor şi acareturilor
erau la ordinea zilei. Fireşte că autorităile au recurs la
toate măsurile pe care şi le-a putut imagina, inclusiv
la  serviciile celui mai priceput în asemenea chestiuni.
Şi în această privinţă Alimănescu şi-a îndeplinit
sarcinile cu brio.

Zonele de acţiune preferate de ţigani erau, în
principal, Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi
Teleormanul. Bandele de „rromi” acţionau şi prin alte
părţi ale ţării, dar cele menţionate erau predilecte.
Documentele din dosarul „Alimănescu Eugen” sunt
lapidare cu privire la anihilarea acestor bande, cu
excepţia unui episod ce a avut loc într-un tren de pe
relaţia Nehoiu-Buzău, în apropierea localităţii

Pătârlagele. Brigada „Fulgerul”, cu Alimănescu în
frunte, se afla în tren ateptând ca infractorii să treacă
la acţiune. Cineva a tras semnalul de alarmă şi un
călător a anunţat că o bandă de ţigani înarmaţi
tâlhăreau călătorii. Se auzeau ţipete şi focuri de armă.
Intervenţia poliţiştilor a fost întâmpinată cu gloanţe.
Tâlharii au coborât cu prada, căutând scăparea
într-o pădure din apropierea căii ferate. Alimănescu
şi ai lui i-au urmărit, în final capturându-i pe cei rămaşi
în viaţă. Documentele nu menţionează câţi tâlhari au
fost ucişi în acea confruntare, ci doar că au fost răniţi
doi membri ai brigăzii şi patru călători.

Probabil că în aceeaşi manieră au fost reduse la
tăcere şi celelalte bande oblăduite de personaje ale
căror nume au rămas înşirate pe nişte foi scăpate ca
prin minune de reciclarea maculaturii. Nume care astăzi
nu mai spun nimic, precum: Andrei Frâncu, Dragoş
Baboi, Bineaţă, toţi bandiţi din Moldova; Trică, Oaie,
Scândură, Medalion, Candian şi Buciulică din
Teleorman; Gheoeghe Fieraru, Dobrin şi Ciujdea de
prin Prahova şi Buzău.

Poate că prinderea acestor tâlhari s-a petrecut ca
în unele secvenţe din filmele de aventuri din zilele
noastre, lucru uşor de imaginat. Mai greu este de
înţeles curajul acelor oameni care au riscat sacrificiul
suprem angajându-se în lupte pe viaţă şi pe moarte
cu nelegiuiţii.

Prin Decretul nr. 25/23, ianuarie 1949, a fost
înfiinţată Miliţia. Au fost abrogate: Legea pentru
organizarea Poliţiei Generale a Staului din 21 iulie
1929 şi Legea pentru organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei din 29 aprilie 1943. De aici rezultă că
serviciul poliţienesc urmează a fi exercitat de noua
instituţie poliţienească denumită Miliţie. Comisarul şef
Eugen Alimănescu devine ofiţer de miliţie cu gradul
de căpitan, mai apoi avansat la gradul de maior. Era
încadrat la Direcţia judiciară din Direcţia Generală a
Miliţiei, structură centrală a noii instituţii. Denumirea
brigăzii coordonate de el a fost schimbată şi ea în
„Brigada bande.”

Dincolo de aceste transformări, noul ofiţer de
miliţie a continuat ceea ce începuse la debutul său în
poliţie - combaterea banditismului. Însă, curând,
potrivit angajamentelor asumate de România la
sfârşitul celui de-al doilea război mondial, i s-au impus
noi sarcini.
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N După vreo jumătate de oră de aşteptare, încă
nedezmeticiţi de ce ni se întâmpla, a venit la noi un
tip mustăcios, de vreo treizeci şi cinci de ani, relativ
înalt, cu vorbele la îndemână, care ne-a informat
că-i scafandru la A.F.D.J. şi din acel moment ne
va fi comandant şi numai lui îi vom da ascultare. A
dispărut apoi, lăsându-ne în aşteptare, dar numai
pentru câteva minute. S-a întors foarte radios,
comunicându-ne că ordinele s-au schimbat. Urma
să înlocuim personalul unei secţii de miliţie de pe
strada Republicii, nu departe de Judeţeană. Acolo
erau dislocaţi câţiva soldaţi, iar puţinii miliţieni
rămaşi în instituţie, îmbrăcaţi toţi în civil, aşteptau
în holul instituţiei. Un maior pe care-l cunoşteam,
pentru că mai făcea vizite prin port, însoţit mereu
de un alt ofiţer mai tânăr, cu grad de căpitan, ne-a
întâmpinat încercând să ne zâmbească. Nu era el
şeful secţiei de miliţie, dar era cel mai mare în
grad din încăpere. Parcă-l văd. Şi-a dus mâna la
spate şi a scos de-acolo un pachet de Assos,
îndemnându-ne să luăm câte o ţigară. Dorel a fost
primul care şi-a băgat mâna în pachet, înhăţând
cu dexteritate trei papiroase. Maiorul ne-a spus,
fără să-l întrebăm nimic, că el nu se face vinovat
de nimic. Nu făcuse altceva decât să lupte
împotriva infractorilor din port şi nu a oamenilor
cinstiţi. Părea rezonabil ce spunea, dacă nu i-ar fi
tremurat barba în timp ce se uita cu ochi
înspăimântaţi la noi. I-am întors cu toţii spatele după
ce i-am golit pachetul, lăsându-l în plata domnului.
Căpitanul în schimb, aşezat pe o banchetă ceva
mai încolo, nu părea speriat de prezenţa noastră şi
trebuie să recunosc că atitudinea lui bărbătească
mi-a plăcut, deşi îl dispreţuiam la fel de mult.
Auzisem multe despre abuzurile celor doi. Ba, cât
am stat acolo, a trebuit să potolim mulţimea care
se adunase în stradă, pornită pe linşaj. Mi-aduc
aminte de un navigator de la Sec ţia a IV-a
Maritimă din Galaţi, care declara că vrea să-i facă
felul căpitanului dinăuntru, pentru că i-ar fi confiscat
un video adus de afară. Noroc de militarul aflat la
poartă care şi-a îndreptat PPS-ul, un automat
vechi, cu încărcătorul rotund, spre marinar. După
aceea, soldatul mi-a mărturisit, cu glasul pierit, că
habar nu avea cum să umble cu arma. Nu făcuse
nici o zi de instrucţie. Fusese adus acolo direct de
pe un şantier de construcţii. În toamnă, când a
fost încorporat, a fost dus întâi la cules de porumb.
Ducu cel posomorât, când l-a auzit, şi-a încruntat

şi mai tare cuta dintre sprâncene. Ţuguindu-şi
buzele groase (pe care pilotul mai vârstnic, Dănăilă,
le asemuise cândva, şugubăţ, cu „ştampila
chesturii”), l-a luat în primire pe bietul soldat, cu
armă cu tot. I-a poruncit cu vocea lui profundă,
privindu-l cu asprime:

- Ia fă-te-ncoa la mine, soldat!
Flăcăul, impresionat de vocea groasă, s-a

executat fără să crâcnească. L-a urmat pe Ion în
curte unde acesta a început să-i demonteze anticul
automat rusesc, atât de folosit de sovietici în al
II-lea război mondial Apoi l-a montat la loc,
armându-l. A făcut asta de mai multe ori urmărit
de ochii uluiţi ai recrutului. Jumătate de oră mai
târziu soldatul, ieşea la poartă, sigur pe el, cu
automatul atârnat de gât.

Cât timp am stat acolo, cei mai activi dintre noi
s-au dovedit a fi Dimitriu Victor şi Fănică Onişor.
Ultimul se instalase la masa unde trona singurul
telefon care ţârâia continuu. Ne amuzam de morga
de pe faţa lui Fănică când răspundea la telefon. În
sinea lui, eu cred că se şi vedea, cel puţin pentru o
anumită perioadă, comandantul secţiei de miliţie,
mai ales că un tablagiu de pe la Portul Mineralier,
plutonierul Rău, se orientase în teren şi nu-l mai
scotea din „tovarăşe comandant”.

În două rânduri am primit dispoziţia ca să-i
dezarmăm pe miliţieni. Aceştia şi-au predat, de
fiecare dată, fără împotrivire, pistoletele Carpaţi.
Eu nu m-am înghesuit să iau vreunul. Oricum nu
erau suficiente pentru noi toţi. Întorcându-mă, în
gând, la acele zile, îl văd cât se poate de clar pe
Crinu Elefterescu, îmbrăcat în uniforma lui cu
galoane, ca de obicei, cu pistolul pus la cureaua
pantalonilor, slab ca o lamă de cuţit, patrulând ca o
stafie prin clădire sau pe taciturnul Ducu care
primise dispoziţie să le dea drumul miliţienilor acasă,
dar prin curtea din spate, care dădea în altă
gospodărie. La un moment dat, în timpul
desfăşurării acestei operaţiuni,  s-a auzit un zgomot
pe tabla acoperişului casei de alături. Vigilent, Ion
Ducu a îndreptat pistolul în acea direcţie, gata să
tragă. Eram cu el şi l-am oprit:

- Ioane, nu trage! Vrei să ne mitralieze soldaţii
de pe acoperişul casei lui nea Dumitriu?

Imediat s-au auzit mieunături înfricoşătoare şi
un ghemotoc de blană, format din doi motani
încăieraţi, s-a rostogolit de pe acoperiş în curtea de
vizavi, luminată de un bec montat sub streaşină.
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PROZÃ
Am răsuflat uşurat iar sticleţii au escaladat gardul, agili
ca infractorii pe care-i fugăriseră cândva prin port.
Am ieşit apoi amândoi în stradă uitându-ne la clădirea
cu trei etaje de peste drum, după arhitectură aducând
cu blocurile cubiste construite în perioada interbelică,
situată la intersecţia străzii Logofăt Tăutu cu
prelungirea străzii Universităţii, unde locuia pilotul mai
în vârstă Vasile Dumitriu. Sus pe acoperiş se vedea
clar soldatul din spatele cuibului de mitralieră. Ion s-a
uitat la mine pe sub pleoape şi a dat din cap. Era felul
lui de a-mi mulţumi.

Tot felul de ştiri năucitoare, ca otrăvirea apei din
capitală, invadarea litoralului românesc de trupe de
desant sau paraşutarea de terorişti pe întreg teritoriul
ţării ne bombardau prin telefon contribuind la o perpetuă
stare de confuzie şi nesiguranţă. Undeva, sus, se
trăgeau nişte sfori şi noi, ca atâţia alţi fraieri din ţară,
ne aflam, în acele ore, într-o balanţă. Puteam deveni
eroi sau chiar martiri ai revoluţiei sau, dacă balanţa se
înclina de cealaltă parte, contrarevoluţionari şi duşmani
ai poporului muncitor, numai buni de puşi la zid. Nu
am devenit nici una, nici alta. Am considerat că nu
trebuie să ne revendicăm certificate de participanţi la
revoluţie, aşa cum au făcut alţii care au stat în acele
zile acasă, la căldurică, căscând gura la televizor şi
mâncând seminţe. Ocupasem acea secţie de miliţie la
ordin şi nu din proprie iniţiativă, animaţi de vreun
nestăvilit elan revoluţionar. Cine a dat ordin ca piloţii
să fie cei care să-i înlocuiască provizoriu pe miliţieni
nu ştiu nici în ziua de astăzi, dar mă gândesc uneori la
cel sau cei care au făcut atunci listele de la A.F.D.J.
Oare noi, primii trimişi de A.F.D.J. pe teren, în noaptea
dintre 22 şi 23 decembrie, nu eram dintre cei
consideraţi indezirabili? Ce şi-or fi spus păpuşarii? Îi
băgăm prima dată pe ăştia mai colţoşi la înaintare, drept
carne de tun, şi vedem cum ies cărţile. Apoi ne
orientăm. Dar poate că sunt paranoic când scriu
rândurile astea, răscolit de amintiri. Vorba fostului meu
prieten, Marcel Judeanu, odihnească-l Dumnezeu în
pace, am fost nişte „fraieri cocliţi” pentru că ne-am
lăsat manevraţi şi de două ori fraieri pentru că, după
aceea, nu ne-am bătut cu cărămida în piept ca să ni se
recunoască nişte merite.

Pe 24 decembrie, seara, după aproape patruzeci şi
opt de ore de stat în sediul miliţiei, obosit şi flămând,
am cerut permisiunea să mă duc acasă, promiţând să
mă întorc a doua zi. După plecarea mea, mai târziu,
spre miezul nopţii, din spusele lui Sterică Taşcă, sediul
miliţiei ar fi fost vizitat de un căpitan, beat mangă, care
avea spânzurat de gât un pistol mitralieră AKM.
Acesta i-ar fi luat tare, întrebându-i ce mama dracului
căuta marina militară acolo şi ameninţându-i că-i
împuşcă pe toţi. Trebuie să fi fost tare surprins când

şi-a dat seama că nu şi-a găsit oamenii potriviţi pe
care să-i sperie. Colegii mei şi-ar fi scos imediat
puşcoacele Carpaţi de la brâu. După câteva înjurături
reciproce şi ameninţări de tot soiul, vajnicul căpitan,
lămurit că avea de-a face cu marinari civili, indivizi
din alt aluat decât alde „Cacă mal”, cum erau porecliţi
marinarii militari, pentru că stăteau mai tot timpul legaţi
la mal cu monitoarele, vedetele şi pontoanele lor, ar fi
plecat cu coada între picioare. Cel mai tare ar fi intrat
în căpitan Ion Ducu şi Dorel Buricea. Deşi ştiu că
niciunul din cei doi nu mai trăieşte, ca de altfel şi alţii
din colegii mei prezenţi acolo, în acele zile, nu mă pot
stăpâni să nu zâmbesc şi să le aduc un omagiu, în felul
meu, închipuindu-mi scena cu ofiţerul beat. Îl urmăresc
pe Ducu, ştiind că va fi primul care va răbufni. Îşi
scoate pistolul de la brâu, ţuguindu-şi buzele mai
supărat ca oricând. Îl îndreaptă spre capul căpitanului,
scuipându-i vorbele în ureche, cu voce tunătoare: „Ce
mă, ne ameninţi tu pe noi, piloţii de la Dunărea
Maritimă? Măi, cizmă de-a lui Moş Teacă, cu noi
te-ai găsit să te pui? Lasă ciocu’ mic dacă vrei să mai
ieşi întreg de-aici.” Îl observ apoi pe Dorel Buricea
cum îl ia prin învăluire, punându-i pistolul în coaste şi
zicându-i cu aplomb: „Generale, dacă te mai dai rotund,
sfatul meu este să te dai de-a dura, cât mai respiri. Îţi
fac un buzunărel la manta imediat, dacă nu-ţi pui lacăt
la clanţă. Hai să vedem! Care pe care!” Mi-i închipui
şi pe ceilalţi pistolari înconjurându-l şi ameninţându-l
pe ofiţerul beţivan. Dar cum nu am fost de faţă, nu
pot decât să presupun, glumind bineînţeles, cum s-au
derulat ostilităţile.

 A doua zi dimineaţa, în prima zi de Crăciun, în timp
ce la Târgovişte se pregătea procesul perechii
prezidenţiale arestate, odihnit şi cu un pachet de
mâncare în geantă, m-am prezentat la sediul secţiei
de miliţie, ca la serviciu. Piloţii, adunaţi în curte,
împreună cu alţi colegi care veniseră să ne schimbe,
purtau discuţii aprinse. Stoienică Coman, sosit la secţia
de miliţie din ajun, ne-a întrebat sever ce mai căutam
noi acolo. Aveam oare să ne schimbăm meseria şi să
devenim caralii? Nu-i înjuram noi destul când ne
cotrobăiau prin genţi, atunci când veneam obosiţi din
voiaj şi îi întâlneam pe cheu? Auzindu-l, mi-am amintit
brusc de tata. Fusese poliţist şi apoi miliţian, într-o
anumită perioadă a vieţii lui scurte şi tragice, de după
ultimul război. Un altfel de miliţian, după cum am mai
scris undeva. Ce făceam eu acolo? Îmbrăţişam fosta
carieră a tatei sau mă căram naibii din clădirea aceea,
până nu se îngroşa gluma? Nu ar fi mai bine, ne-a mai
întrebat Stoienică, să se ducă la fostul Consiliu Popular
Judeţean, unde se instalase noua putere, şi să le
propună ălora să preia secţia? Bineînţeles, ne-am grăbit
câţiva să-l aprobăm. Nu a mai aşteptat o hotărâre
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majoritară. A făcut stânga împrejur, dispărând din
peisaj, dar revenind destul de repede însoţit de un
căpitan uscat şi nebărbierit, pământiu la faţă şi cu
cearcăne la ochi, care ne-a comunicat sobru că armata
va prelua sediul miliţiei. În consecinţă, piloţii erau
degrevaţi de sarcini. Nu am mai aşteptat să ni spună
şi a doua oară. Ne-am evaporat urgent de acolo,
uşuraţi că scăpasem de-o belea. Din spusele băieţilor,
ofiţerul nu era acelaşi căpitan care-i vizitase noaptea,
în stare de ebrietate şi îi ameninţase cu AKM-ul. Totuşi
este posibil ca unul din cei doi căpitani să fi fost cel
care dăduse o mică lovitură de palat la fosta judeţeană
de partid, arestându-l pe scriitorul Apostol Gurău,
primul preşedinte C.P.U.N.-ului local, în ziua de 24
decembrie, trimiţându-l apoi la răcoare într-un bunker
ALA, împreună cu mulţi alţii, acuzaţi de trădare a
revoluţiei, faptă pentru care a fost răsplătit rapid, fiind
înscăunat în locul prozatorului. Nu pot pune însă mâna
în foc că viitorul important om politic de mai târziu,
ales senator al României în câteva rânduri, ar fi fost
unul din cei doi militari de mai sus.

După revoluţie, cam prin 1992, când pilotajul
devenise secţie de sine stătătoare a A.F.D.J.-ului, Dorel
Buricea, deşi cel mai tânăr dintre noi, a fost numit şef
de agenţie. Ne bazam pe el pentru că-l ştiam tare-n
gură şi hotărât să ne apere drepturile. Prin toamna lui
1994, ducându-se într-o duminică la pescuit, Dorel
cunoaşte, pe malul unei gârle, un tip cam tot atât de
guraliv care, ne-a povestit el după aceea, i-ar fi făcut
capul mare cu relaţiile pe care le-ar fi avut cu un
barosan din Bucureşti, foarte tare în caşcaval, după
cum a subliniat, care era unic distribuitor în România
al unei mărci renumite de televizoare. Din vorbă-n
vorbă individul, tinichigiu de meserie, dar şi mic patron
al unui magazin cu piese auto situat pe la demisolul
unui bloc de pe strada Brăilei, află de la Dorel cu ce
se ocupă pilotajul pe Dunărea de Jos. Îi mai spune
tinichigiului că o mână de piloţi înfiinţaseră mai demult
o firmă privată de pilotaj şi făceau bani buni din asta.
De ce n-ar încerca şi ceilalţi piloţi acelaşi lucru, îl luase
pe departe amicul acestuia din Gala ţi? Uite-aşa
suntem, i-ar fi zis tinichigiul lui Dorel, când discu ţiile
evoluaseră spre concret, referindu-se la nababul
bucureştean, arătându-i două degete împreunate, de
la mâna stângă, în dreapta având undiţa. Evident că
degetele semnificau strânsa prietenie a micului patron
din Galaţi cu marele patron din Bucale. Urmarea acelei
întâlniri, absolut întâmplătoare, de la pescuit, a ţinut
să ne asigure Dorel, a fost că din anul următor
majoritatea piloţilor de la A.F.D.J. s-au angajat
entuziasmaţi la nou înfiinţata societate de pilotaj numită
pretenţios World Pilot Services Bucureşti. La
conducerea ei au fost numiţi doi directori, respectiv

Dorel Buricea şi tinichigiul auto. Mai târziu, a mai fost
numit director şi un al treilea, care ar fi trebuit să
rentabilizeze firma, un inginer de la A.F.D.J. Galaţi.
Dar ştiţi cum se întâmplă, copilul cu prea multe moaşe
rămâne cu buricul nelegat. Aşa s-ar fi întâmplat şi cu
W.P.S. Bucureşti, care ar fi sucombat, după ce în doi
ani nu reuşise să încheie prea multe contracte cu
agenţiile maritime, dacă nu s-ar fi unit cu cealaltă firmă,
înfiinţată mai înainte de 1994, despre care vorbiseră
cei doi pescari amatori pe malul gârlei, fără s-o
numească atunci, anume Expres Pilot. Noua societate
avea să se numească W.P.S Galaţi şi să câştige
concesionarea serviciului de pilotaj pentru şapte ani şi
jumătate, începând cu 1 februarie 1997. Evident că în
noua firmă alţii aveau să taie şi să spânzure. Dorel
Buricea avea să-şi piardă titlul de director, fiind
retrogradat şi suportat doar ca simplu pilot. Avea să
fie privit chiorâş, tot restul vieţii lui nu prea lungi, de
triumviratul care preluase puterea  în fruntea companiei
de la Galaţi. Într-un fel era bine că ne adunasem
aproape toţi piloţii la un loc, dar era rău că îi aveam de
patroni pe trei foşti colegi de-ai noştri care reuşiseră
să-şi facă ceva cheag la Expres Pilot şi acum se
dedulciseră la miere ca ursul. Luau cam toată mierea
din stup, cu fagure cu tot, şi ne scăpau la salariu doar
ce li se scurgea printre degete. Mentalitate de patroni
de tranziţie, ce vreţi?

Am făcut multe voiaje cu Dorel şi, lucrând în
aceeaşi tură, ne-am împrietenit. Îi ştiam calităţile, dar
şi defectele. Fusesem avertizat să nu-i împrumut bani.
Găseam întotdeauna un motiv ca să-l refuz. Nu se
supăra. Considera însă că e de datoria lui să încerce.
Din păcate mai avea şi un defect fizic. Se spunea că
una din mâini îi crescuse mai lungă şi nu prea putea
s-o controleze. Cu ea şterpelea diverse obiecte când i
se ivea ocazia. Nu prea credeam asta. Dar spre
dezamăgirea mea, l-am surprins odată, la Sulina, după
ce băuse o sticlă de jumătate de votcă Scandic,
amestecată cu Pepsi, în bucătăria de la apartamentul
unde ne odihneam, ducându-se în dormitor şi cotrobăind
în geanta unui coleg, aflat atunci în oraş, de unde a
sustras două pachete de ţigări. A motivat că nu mai
are ce să fumeze.

- Neluţule, ai cuvântul meu că i le dau înapoi, se
justificase el, gata să desfacă un pachet.

L-am ameninţat că-l spun tuturor piloţilor dacă nu
pune ţigările la loc. M-a ascultat fără să mai
comenteze. Ba chiar şi-a făcut autocritica, aşa cum
se obişnuia la şedinţele de partid. M-am ţinut de cuvânt
şi nu l-am turnat. Avea să aprecieze tăcerea mea, nu
tocmai onorantă, sărind să mă ajute de câte ori
rămâneam în pană cu OLTCIT-ul, pe care mi-l
cumpărasem de curând.
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În colecţia „Istorie cu blazon” a Editurii
Corint au apărut, de curând, două restituiri.
Lumea era toată a mea. Amintirile unei
prinţese, de Ana-Maria Calimachi (despre
care tocmai a scris, în numărul 19 al României
literare, Sorin Lavric) şi Iaşii de odinioară,
cronica sentimentală a lui Rudolf Suţu, prinţ
dintr-o familie stinsă astăzi, cum aflăm din
prefaţa nepotului de fiică, Radu Negrescu-
Suţu, îngrijitorul ediţiei revăzute.

Povestea familiei, în sine, este un mic
roman picaresc, mergând din Epir, de unde
se trăgea neamul, la Constantinopol şi înapoi
în Munţii Pindului, după cum cotea
istoria. Greci şi ortodocşi,
într-un imperiu turcesc, reuşesc să urce
în ierarhii prin ştiinţa de carte şi hotărăsc,
o vreme, politica externă a Aliotmanului.
Cu timpul, urmaşii din secolul XVIII încep
să aspire la poziţia de voievod hegemon
al uneia dintre Ţările Române, aflate sub
stăpânire fanariotă.

Prin ochii lui Radu Negrescu-Suţu
perioada apare puţin diferită de cum o
ştim din istoria aşa-zicând simplificată,
care nu se încurcă în detalii. Fireşte,
corup ţia generalizată din Imperiul
Otoman trece, cu domnii străini, în Ţările
Române şi se fixează pe nişte rădăcini
vechi, făcându-i pe principii de după
fanarioţi să strălucească prin aceleaşi
moravuri. Însă aceşti venetici care au
căutat, totuşi, să se împământenească
prin cumetrii cu marile familii boiereşti
locale, „au înzestrat Principatele
dunărene, din caseta lor personală, cu apeducte şi fântâni,
biserici şi spitale, orfelinate, coduri de legi, şcoli greceşti şi
româneşti care au format viitoarele elite ale ţării.”

În această lume, de reforme pe apucate şi planuri
zădărnicite de alianţe repede schimbătoare, străbunicul lui
Rudolf Suţu, Alexandru, reuşeşte să se aibă bine cu toate
imperiile aflate, între ele, în conflict şi, mai mult, să obţină
un decret prin care viitorii principi ai Ţărilor Române nu se
mai puteau alege decât din familia lui, a cumnatului şi a
cumătrului lui! Om cilibiu, cum ar spune Caragiale, i-a şi
despăgubit pe restul fanario ţilor, excluşi, deacum, din
această afacere. Că privilegiul nu va ţine mult, turcii revenind
curând la varianta domniilor pământene, diplomatul vodă
n-avea cum să ştie.

Din neamul lui, care i-a rămas, în parte, în ţară străină

s-au tras, spune Radu-Negrescu Su ţu,
Alexandru Gr. Suţu, „junimistul şi protectorul
lui Eminescu”, al cărui fiu, Rudolf Suţu, e
memorialistul Iaşilor de altădată.

Să deschidem, părăsind această istorie plină
de cusururi şi de vini care pot fi, totuşi, iertate
uşor, paginile publicistului de odinioar ă,
prefaţate de o prietenească prezentare a lui
Mihail Codreanu, sonetistul. Sunt tablete, în
general, care surprind, ca un blitz, oameni şi
locuri ce dispar, altminteri, în uitare. În stilul
Telegramelor e secvenţa Caragiale la Iaşi: a venit,
a încercat să deschidă o berărie, nu i-a surâs, a
încasat tantiema pentru Năpasta şi

a plecat.
Ce poate fi mai simplu? Enescu trece şi

el la fel de fugitiv prin obiectivul lui Su ţu,
care reţine butada lui Saint-Saëns: „creează
muzica întocmai cum înfloreşte mărul”.
Instituţii, ca Universitatea, Şcoala Centrală
de Fete, Liceul Na ţional, Curtea
Domnească au şi ele parte de sugestive
portrete, sub pana acestui prinţ cu darul
decupajului exact. Iaşii de odinioară nu e
un cântec de jale. Nici o evocare nostalgic-
siropoasă a unui trecut mărunt. Primul
volum alege figuri şi locuri unul şi unul,
care au scris istoria, nu doar a Iaşului, şi
nu sunt puţine.

Al doilea volum, sub semnul dorului
de lumea patriarhală, mai liniştită şi cu un
trai mai bun, recuperează anecdota, care
se ştie că primează, în Iaşul Junimii,
chefurile, cancanurile politice, amintirile din
şcoală, străzile pline de farmec ale tinereţii

memorialistului. Mi-aş dori să pot alege, pe îndelete, din
aceste mici bijuterii de familie (căci oraşul îi este, lui Rudolf
Suţu, o rudă), să vi le arăt aşa cum sunt puse în pagini,
dimpreună cu o selecţie de fotografii, reproduse impecabil,
din arhiva lui Radu Negrescu-Suţu. Însă mi-e destul de
limpede riscul de-a nu mă putea opri, de-a nu şti, ca într-un
bazar ispititor de arome orientale şi dovezi de fină civilizaţie,
ce să reţin mai întâi.

Aşa că, mai bine, primiţi invitaţia în Iaşul sobru şi colorat,
în acelaşi timp, în Iaşul boierilor descălecători de ţară şi-al
scriitorilor întemeietori de literatură, şi-n Iaşul petrecerilor
şi-al iubirilor ilicite. De toate se găsesc în această
reconstituire îndrăgostită, care face să merite din plin
ceasurile cheltuite, pe îndelete, cu lectura.
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„Iaşiul descris cu atâta patimă de Rudolf Suţu, un adevărat cronicar peste timp, este Iaşiul generaţiilor care l-au precedat,
al genitorilor şi buneilor săi. El este, bineînţeles, idealizat de cronicar, care, fără voia sa, din pasiune, se lasă antrenat
într-un fel de cristalizare, asemeni celei descrise de Stendhal, atribuindu-i numai virtu ţi şi calităţi, ulterior pierdute
pentru veşnicie. Cu toată această viziune romantică, lectura Iaşilor de odinioară constituie o plăcută şi instructivă
călătorie în timp, peste veacuri, din care cititorul nu poate reveni decât îmbog ăţit şi satisfăcut, asemeni unui arheolog
care descoperă vestigiile unei civilizaţii pierdute.”

Radu Negrescu Suţu
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Călugărul Sofronie de la Cioara

Reputatul regizor, scenarist, romancier şi
profesor, Ioan Cărmăzan vine pe piaţa cărţii
cu o nouă contribuţie, Ceaţa albastră, o
adevărată cronică a realităţii, contemplată uneori
de la distanţă în mod
ironic, alteori tragi-
comic. Cândva, marele
scriitor Fănuş Neagu îl
caracteriza pe autorul
cărţii ca „un răzvrătit şi
aşa trebuie să rămână”,
care „vede lumea cu
ochi de cineast şi o
repovesteşte cu
gândire de poet”.

Ioan Cărmăzan -
născut în 1948, în
judeţul Timiş, la
Satchinez, Cetăţean
de Onoare al oraşului
Bocşa - are un spectru
profesional şi didactic
foarte larg, care-i pun
în evidenţă valoarea
academică: este
preşedintele Uniunii
Autorilor şi
Realizatorilor de Film
din România (U.A.R.F.), conferenţiar la
Facultatea de Teatru şi Televiziune de la
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
şi profesor asociat la Facultatea de Arte
Plastice, Universitatea de Vest-Timişoara. De-
a lungul carierei a realizat regia şi scenariul la
un mare număr de filme, dintre care menţionăm:
Ţapinarii, Lişca, Sania albastră, Casa de vis,
Lotus, Raport despre starea naţiunii, Cu inima
îndoită, Dragoste de mamă, Margo, Oul de
cuc ş.a.

Ceaţa albastră este o excelentă culegere
de texte dramatice, interviuri, povestiri şi
întâmplări cotidiene, cu deosebite semnificaţii
educative, morale şi documentare. Volumul se

deschide cu dramatizarea „Roua”, o palpitantă poveste
de viaţă, cu o bogată încărcătură psihologică. Acţiunea
se petrece într-o cabină de teatru, unde o actriţă,
personaj central al poveştii, alături de un tânăr pătruns

spontan în acelaşi spaţiu, este
pusă în situaţia de a
rememora o scenă din
tinereţea profesională, când
studenta din anul IV juca
într-un film al începutului ei
artistic. Surprinsă de
prezenţa tânărului în cabina
sa, artista îl întreabă: „Cine
eşti dumneata şi ce cauţi
aici?!”. Tânărul îşi
„legitimează” prezenţa
printr-o fotografie în care
actriţa „se recunoaşte când
era tânără”. „Musafirul”
nepoftit continuă să fie
enigmatic, combină realitatea
cu ficţiunea, povestea lui „e
o realitate ca-n vis sau un vis
ca-n realitate”. (p.12) La un
moment dat, actriţa crede că
poate fi vorba de o idilă, care
chiar îi declară tânărului: „te
cunosc de puţin timp şi îmi

pare că te ştiu dintotdeauna”. (p.14) Tânărul este însă
consecvent şi îi replică dur: „de ani de zile nu mai ştiţi
ce e adevărat în viaţa dumneavoastră”. Existenţa
fotografiei deţine prim-planul discuţiei dintre cei doi.
Nu voi insista asupra acestui aspect, lăsând eventualului
cititor dezlegarea enigmei. Un singur amănunt: tânărul
- care nu-şi cunoştea părinţii, trăind într-o casă de copii
- văzuse pe un afiş sau chiar la televizor figura actriţei
care semăna izbitor cu chipul celei din fotografia aflată
în discuţie, care ţinea în braţe un bebeluş. Bebeluşul
să fi fost tânărul ajuns în cabina de teatru, iar actriţa
mama lui?

Sunt în volumul prezentat şi două excelente
interviuri acordate de Ioan Cărmăzan: unul dat postului
de radio România Regional din Cluj-Napoca şi altul
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lui Vasile Bogdan, un interviu consistent, care se
întinde pe 30 de pagini. Răspunsurile date de Ioan
Cărmăzan intervievatorilor sunt concludente în ceea
ce priveşte bogata şi diversificata activitate a
regizorului şi scenaristului intervievat. Este semnificativ
cuvântul rostit de Ioan Cărmăzan cu prilejul acordării
titlului de Cetăţean de Onoare al Oraului Bocşa: „N-
am luat premiu la Cannes, în schimb sunt Cetăţean
de Onoare al Bocşei, pentru mine este egal şi vreau
să vă spun că s-ar putea ca asta să fie mai importantă
decât cealaltă, deoarece, cu timpul, înveţi că din
umilinţă ieşi învingător şi că orice înfrângere poţi s-o
transformi într-o oportunitate”. (p.126) În acest
context, înscriem şi dialogul purtat de Ion Cărmăzan
cu Horia Damian, născut la Bucureşti, în 1922, şi
decedat la Paris, în 2012, pictor şi sculptor de
reputaţie europeană, membru de onoare al Academiei
Române (1993), dialog incitant, documentar deosebit
privind valoarea marelui artist plastic.

Scrierile lui Cărmăzan abordează o paletă largă de
subiecte, de o mare diversitate, aducând în prim plan
momente dramatice din existenţa unor oameni. Textul
- perceput ca o ficţiune - are o bogată încărcătură
dramatică. Este vorba de un eveniment petrecut pe
16 decembrie 1989 la Timişoara, unde are loc cununia
între tânăra Imola, însărcinată, întoarsă acasă de la
culesul căpşunilor, şi suedezul Bjorn. În timp ce în
biserică se oficia cununia, afară era o atmosferă
apocaliptică, se trăgea din toate direcţiile. La ieşirea
din biserică, mirele este împuşcat în picior, iar mireasa
naşte. Descrierea momentului este impresionantă:
„Ţipă. Copilul rămâne un boţ de carne pe caldarâm.

Un soldat o ia pe Imola, altul ia copilul. Fum, apare
un tanc, lumea se risipeşte. Un soldat rămâne, tâmpit,
cu copilul nou-născut plin de sânge în braţe”. (p.88)

Semnificativă pentru un anumit mediu social este
drama „Păsăraru, un ţigan”, drama unei copile de 14
ani, Dana, cumpărată de ţiganul Păsăraru de la o
familie de ţigani din Rudari, comună de lângă
Bucureşti. Păsăraru, de 58 de ani, „a luat-o de probă,
şi dacă-i convine, o cumpără. Dacă nu, o dă înapoi”.
Totuşi, Dana oferă o undă de moralitate: „…eu sunt
a lui Ciordel. Şi oricâţi v-aţi culca cu mine, nici nu
mă atinge murdăria voastră. Mă păstrez pentru el,
când o ieşi din puşcărie!” Demn de evidenţiat este şi
sinopsis-ul după romanul „Şatra” a lui Zaharia Stancu.
Este vorba despre deportarea ţiganilor (iulie-august
1942), când din ordinul Mareşalului Antonescu au
fost deportaţi şi duşi în Transnistria peste 11.000 de
ţigani nomazi.

O serie de scurte scrieri - consemnări, consideraţii,
eseuri, întâmplări obişnuite etc. - completează spectrul
tematic al creaţiei lui Ioan Cărmăzan. O carte incitantă,
adesea cu tuşe groase, cu personaje pline de viaţă,

Ioan Cărmăzan alături de Ioana Crăciunescu la
Festivalul De Film, Galaţi 2014

diversificate precum întâmplările vieţii, o carte despre
„trecutul timpului prezent” şi despre „prezentul
timpului trecut”. Intuiesc o întâlnire fascinantă cu
autorul acestei cărţi. În eventualitatea în care va fi.

* Ioan Cărmăzan, Ceaţa albastră, Editura Ecou
Transilvan, Cluj-Napoca, 2015.
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PRICOPESCU, Emil – sculptor. S-a născut la 18

august 1938, în comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi. A
absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, secţia sculptură, promoţia
1965. Profesor la Liceul de Artă „Margareta Sterian”
din Buzău (1968-2004). Este membru fondator al
Flialei Buzău a U.A.P., înfiinţată în 1968, şi membru al
U.A.P.R. din acelaşi an. Între 2002-2006 a îndeplinit
funcţia de preşedinte al Filialei U.A.P. Buzău. Din
1968 a participat la toate manifestările de grup şi
colective din oraşul în care trăieşte. Expoziţii
personale: 1970, Sala Moldavia, Buzău; 1972, Teatrul
Dramatic „George Bacovia”, Bacău; 2000, Sala Mall,
Bucureşti; 2002, Galeriile de Artă Orizont, Bucureşti;
2005, Palatul Comunal, Buzău; 2006, Clubul
Diplomaţilor – Salonul Verde, Bucureşti; 2007,
Galeriile de Artă „Ion Andreescu”, Buzău; „Nude”,
Academia L’OREAL, Bucureşti. Participări la expoziţii
de grup: din 1979 participă cu lucrări de sculptură la
Bienale şi Anuale de stat şi la expoziţii judeţene
organizate la Bacău, Brăila, Ploieşti, Focşani, Braşov,
Piatra Neamţ, Piteşti, la expoziţia „Artişti plastici din
zona Tecuci”; Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău
(1998-2006); „12 artişti plastici buzoieni”,
Qudenaarde, Belgia (1998); Galeriile Căminul Artei,
Galeriile Apollo, Galeriile Artis, Bucureşti (1998-2006);
Salonul republican de artă, sala Dalles, Bucureşti
(1979, 1982); Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău
(1998 - 2006); Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ
(1998); Bienala Artelor „Ion Andreescu” (1998, 2000,
2002, 2004, 2006); Galeriile Eforie, Bucureşti (1984,
1992); „Artişti plastici buzoieni”, Galeriile Simeza,
Bucureşti (2002); Concursul de Artă „N. Tonitza”,
Bârlad (2003, 2005); „Brâncuşiana”, Tg. Jiu (2003,
2005); Salonul de sculptură mică, Galeriile Apollo
(2005) şi Galeriile Artis (2006). A participat la Tabăra
Naţională de Sculptură de la Măgura-Buzăului
(ediţiile 1973, 1980), unde a realizat lucrările „Homo
Faber” şi „Femina Faber”. A înfiinţat şi condus, după
1997, Tabăra naţională a elevilor din liceele de artă
de la Poiana Pinului, Buzău. Lucrări de artă
monumentală: „Chivot”, Beceni – Dimiana, judeţul
Buzău (1998); Monumentul Eroilor, comuna Galbenu,
Brăila (1992); Obelisc şi Bustul lui Corneliu Coposu,
Rm. Sărat (2000); Bustul lui Al. Marghiloman, Liceul
Alexandru Marghiloman, Buzău (2000); Bustul
matematicianului Grigore Moisil, Liceul Grigore
Moisil, Buzău; Bustul poetului Vasile Voiculescu,
Biblioteca Judeţeană Buzău şi Casa Memorială
Pârscov, Buzău (2000); Bustul pictorului Ştefan
Popescu (2000); Monumentul eroilor Patriei, Buzău
(2003); Busturile primarilor Nicu Constantinescu şi
Stan Săraru, Palatul Comunal, Buzău (2004); Bustul
Mitropolitului Irineu Mihălcescu, Pătârlagele (2004).
Distincţii: Diplomă de Onoare la Tabăra de sculptură
Măgura Buzăului, ediţiile a IV-a şi a XI-a (1973, 1980);

Profesor evidenţiat (1984): Premiul III pentru sculptură în
lemn (M.E.C., 1997); Ordinul Naţional pentru Merit în Grad
de Cavaler (2000); Premiul U.A.P. pentru sculptură la Bienala
Artelor „Ion Andreescu”, Buzău (2002); Diplomă de
excelenţă în cultură, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniu Cultural Naţional Buzău; Premiul şi medalia „Sf,
Luca” acordate de Fundaţia de Artă „Sf,. Luca” la Concursul
Naţional de Pictură, Grafică, Sculptură şi Artă Decorativă
„N. N. Tonitza”, Bârlad (2005). Titlul de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Buzău (2005). Lucrări ale sale se găsesc în
colecţii de stat şi particulare din România, Belgia, Germania,
Japonia, Polonia.

Emil Pricopescu este cunoscut înainte de toate ca un
redutabil portretist. În spiritul celor mai bune tradiţii ale
sculpturii noastre figurative, el a realizat portretele unor
importante personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti:
Burebista, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Ştefan Luchian, Mihai
Eminescu, Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Ştefan
Popescu, George Enescu, Vasile Conta, Mitropolitul Ioan
Irineu Mihălcescu al Moldovei ş.a. Ceea ce urmăreşte
artistul este ca dincolo de asemănarea fizică să evoce
psihologia modelelor, să concentreze în expresia exterioară
a chipului acestora ceva din trăsăturile care să le lumineze
lăuntrul, să le evidenţieze calităţile morale care i-au
caracterizat. O face printr-un modelaj inteligent, mai cald
sau mai aspru, cu accentuarea unor detalii, prin armonizarea
plinurilor şi golurilor, a suprafeţelor luminoase şi a celor
umbrite. Emil Pricopescu a realizat de asemenea remarcabile
lucrări cu caracter alegoric şi simbolic, a imortalizat în lemn
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sau piatră ideea unităţii naţionale, a îngemănării, a
întrepătrunderii, a devenirii, a dat viaţă unor teme şi motive
inspirate din mitologia dacică, din cea biblică sau din
tradiţiile folclorice româneşti („Bendis”, „Îmbrăţişarea
întâiului chemat”, „Dragobeţii din
Buzău”, „Cuplu”, „Mirabila sămânţă”,
„Femina Faber”, „Sfânta Treime”,
„Cuibul Sfântului Duh”, „Duhul
Sfântului Luca”, „Iisus învingător”,
„Catedrală”, „Emanuel”, „Bunul
păstor”, „Evlavie cu Sf. Graal”,
„Apostol”, „Rugă”, „Măicuţe
rugându-se”, „Unire”, „Muză”,
„Maternitate” etc.). Rode-bosse-ul
„Homo Faber” este un adevărat
omagiu adus omului creator, o
celebrare a capacităţii sale de a făuri
bunuri spirituale şi materiale care să
reziste devoraţiunilor timpului şi să
înfrunte veacurile. Nu întâmplător în
aceste lucrări întâlnim volume cu
valoare simbolică ce iau forma
cilindrului, sferei, cubului. Mâinile
configurate stilizat în partea
superioară semnifică triumful creaţiei,
încununarea rodnică unei activităţi umane de o deosebită
nobleţe. „Unire”, „Catedrală” şi „Slavă Eroilor”, au o
înfăţişare monolitică şi sunt compuse din volume
rectangulare, care dau lucrărilor măreţie şi solemnitate.
„Îmbrăţişarea întâiului chemat” ne duce cu gândul la Sf.
Andrei, primul pescar chemat la apostolat de Mântuitorul
Iisus Hristos, după cum „Evlavie cu Sfântul Graal” aminteşte
de legenda conform căreia, după Cina cea de Taină, Iosif
din Arimateea a păstrat potirul de onix din care băuse Iisus
şi a strâns în el puţin din sângele Acestuia înainte de punerea
Sa în mormânt. „Bendis” întruchipează pe marea divinitate
feminină dacică ce era considerată zeiţa Lunii, a pădurilor, a
nopţii şi chiar zeiţă magiciană, hotărâtoare a destinelor
oamenilor, asemenea Ursitoarelor. „Dragobeţii de Buzău”
evocă sărbătoarea românească de sorginte populară a
îndrăgostiţilor. „Sens selenar” are valenţe cosmogonice.
„Phoenix” este închipuită ca o împletire de volume,
dezvoltate în partea superioară, ce dau impresia unei torţe,
sculptorul fiind convins că sensul vieţii materiale şi spirituale
îl reprezintă Renaşterea şi că în acest simbol mitologic al

păsării care în vechiul Egipt renăştea din propria cenuşă
este inclusă însăşi ideea de continuitate, de ştafetă pe care
urmaşii trebuie să o preia şi să o ducă mai departe. „Mirabila
sămânţă” este o metaforă în lemn a misterului germinaţiei

telurice ridicată, ca şi în poezia cu
acelaşi titlu a lui Lucian Blaga, la rangul
de germinaţie cosmică. Este o laudă
adusă sevelor pământului, fertilităţii,
măruntei seminţe „ce-nchide în sine
supreme puteri”. Există în sculpturile
lui Emil Pricopescu o permanentă
aspiraţie spre claritate, armonie şi
echilibru, un simţ al monumentalului, o
preocupare asiduă pentru construcţia
monolitică ce dă senzaţia de greutate
sau, dimpotrivă, de elansare în spaţiu,
un ingenios joc al planurilor şi
volumelor, o rigoare geometrică pe care
n-o abandonează niciodată. Sunt tot
atâtea calităţi care dau statuarei sale
expresivitate, forţă emoţională şi
capacitatea de a se integra în spaţii
deschise sau în interioare intime. Opera
sa este rodul unui împătimit cioplitor, a
unui profesionist de înaltă clasă, cu

respect pentru artă şi pentru beneficiarii acesteia, care cu
uneltele şi harul său s-a dăruit cu totală generozitate slujirii
artei. O operă cu profunde semnificaţii umane şi filozofice,
cu o încărcătură care exprimă vitalitate, robusteţe, trăire
interioară, sensibilitate. O operă care, parafrazând o
mărturisire a sculptorului, „încorporează în substanţa sa
idei, dar care vorbeşte inimii”.

Bibl.: Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor români
contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976; Mircea
Grozdea, Sculptori români contemporani, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1984; Alexandru Cebuc, Vasile Florea,
Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români
contemporani, vol. IV, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2001;
Corneliu Stoica, Interferenţe, Editura Sinteze, Galaţi, 2009;
Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol.
II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul
ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010,
Editura Art XXI, Iaşi, 2011.

Stefan cel Mare si Sfant  Altar Catedrala

 Duhul Sfantului Luca
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A În ultimii zece ani, Muzeul de Artă Vizuală, în cadrul

manifestărilor sale, a organizat şi o serie de expoziţii
personale ale unor artişti plastici originari din Galaţi sau
de pe meleagurile judeţului nostru, dar care sunt stabiliţi,
trăiesc şi creează în alte localităţi din ţară şi din
străinătate: Mala Zamfirescu-Bedivan (Bucureşti),
Neluş Oană (Melborn, Australia), Nelu Pascu (Milano,
Italia), Valeriu Şuşnea (Buzău), Aurelia Tudorache
(Buzău), Simona Soare (Berlin, Germania), George
Sorin Purcaru (Iaşi), Mircea Nicolau (Wuppertal,
Germania), Oana Coşug (Bruxelles, Belgia), Luminiţa
Radu-Capmare (Bacău), Aurelia Călinescu (Sibiu),
Rodica Costianu (Paris, Franţa). Ele au dat prilejul
iubitorilor de frumos de aici să se întâlnească în mod
direct cu creaţia acestora, să le-o admire, să înţeleagă
contribuţia importantă pe care ei o au la îmbogăţirea
artei naţionale şi universale.

În continuarea unor astfel de manifestări, o nouă
pictoriţă, Carmen Poenaru, născută în comuna Barcea
(30 martie 1964), stabilită din 1989 la Bacău, prezintă
în sala „Ioan Simion Mărculescu” lucrări de pictură,
grafică şi tapiserie. Este pentru prima oară când ea se
află cu o expoziţie personală la Galaţi. De-a lungul celor
peste 25 de ani de activitate, artista s-a afirmat ca o
personalitate complexă, cultivând deopotrivă pictura,
grafica de şevalet, ilustraţia de carte, arta icoanelor şi
designul vestimentar. Şi-a organizat 30 de expoziţii
personale la Bacău, Bucureşti, Piatra Neamţ, New Delhi
(India), Elveţia, Grecia şi a participat la numeroase
manifestări colective din ţară şi din străinătate (Germania,
Finlanda, Cehia, Austria, Elveţia, India, Italia, Slovenia,
Grecia, Emiratele Arabe, Chile, Republica Moldova).
Este membră nu numai a Uniunii Artiştilor Plastici din
România, dar şi a Asociaţiei Europene a Artiştilor
(2008), a Clubului UNESCO, Piraeus, Atena, Grecia
(2008) şi a Asociaţiei Femeilor Creatoare în Arta
Plastică din România (2012). În 1996 a beneficiat de o
bursă de studii UNESCO-Aschberg la Centrul
Internaţional de Cultură „Sanskriti Chendra” din New

Delhi - India, eveniment care i-a marcat existenţa
şi cariera artistică, determinând-o să revină ulterior
pe cont propriu şi să-şi deschidă mai multe expoziţii
(1998, 1999, 2001, 2005). Această experienţă
indiană se simte pregnant în cele 36 de lucrări din
actuala expoziţie atât în prezenţa unor elemente
din mitologia şi simbolistica hindusă, dar mai ales
în coloristica foarte vie, şocantă, care imprimă
imaginilor forţă şi un deosebit energetism. Tablourile
fac parte din ciclul intitulat „Karma & Maya”, a
cărui semnificaţie o explică însăşi artista: „Karma
– destinul existenţei actuale generat de acţiunile şi
faptele din vieţile trecute; Maya - iluzia vieţii, visul
pe care-l trăim de la o existenţă la alta în accederea
noastră spre absolut”.  În jurul acestei teme artista
plăsmuieşte o serie de compoziţii pe care le
intitulează: „Oglindire”, „Zborul minţii”, „Dorinţa”

Forţa expresivă a culorii
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, „Interior animat”, „Serenitate”, „Inocenţă”, „Vară
fierbinte”, „Sub semnul iubirii”, „Cercul vieţii”, „Spirit
solar”,  „Vis celest”, „Dansul zeilor”, „Zburând cu
vântul”, „Călător în timp”, „Taurul astral” etc. Carmen
Poenaru pictează pe suporturi de pânză şi de hârtie,
foloseşte acrilicul şi tehnicile mixte, colajul, în grafică
apelează la baiţ. Patrulaterele tablourilor ei sunt pline
de motive antropomorfe, avimorfe, zoomorfe, vegetale
şi cosmogonice. Claviatura sentimentelor, stărilor şi
trăirilor exprimate este foarte bogată. Solitudinea,
visarea, dorinţa, iubirea, zborul liber al gândului,
recluziunea sunt exprimate în imagini sintetice, bine
compuse, uneori cu alunecări suprarealiste şi
expresioniste, alteori dobândind accente ironice şi
umoristice. Personajele, fie din lumea umană, fie a
animalelor sau a păsărilor coexistă în cadrele aceluiaşi
tablou, fiind un amestec aflat la graniţa dintre figuraţie
şi abstracţie. Ele alcătuiesc un univers imaginar
fabulos, rod al unei fantezii productive, construit după
o logică ce urmează traseele imprevizibile ale gândirii
artistei. Pictura ei este un spectacol miraculos, formele
sunt într-o continuă metamorfozare, evidenţiind
neliniştile din forumul lăuntric al artistei, dar şi
chietudinea, calmul şi structura poetică a fiinţei
acesteia. Impresionează la Carmen Poenaru
spontaneitatea şi fluiditatea liniei desenului, siguranţa
grafismelor, culorile foarte vii şi proaspete, exuberante.
Roşul aprins, albastrul de cobalt, galbenul solar,
verdele deschis, olivul sunt întâlnite alături de pete de
negru, terra di Sienna, ocru, nuanţe de griuri colorate,

orchestrate în armonii cu valenţe poetice şi sonorităţi
muzicale. „În India, ni se confesa artista, am învăţat
că nu există reguli în combinarea culorilor. Ţara
aceasta este de neîntrecut în acest sens. Cele mai
neobişnuite asocieri de culori, aproape ţipătoare, în
contextul acela devin armonie pură. Însăşi arta mea
a devenit un ritual închinat vieţii”.

În „Shiva”, tablou construit pe verticală
(dimensiuni, 150 x 70 cm), axat pe mitul zeităţii
supreme în religia hindusă, simbol al echilibrului de
forţe în univers şi al energiei cosmice pozitive, materia
picturală este abundentă, aşezată cu cuţitul de paletă
în straturi groase, frământate, aidoma unor
basoreliefuri, în timp ce în „Şaman” foloseşte ca
elemente de colaj frunza de nuc şi fragmente din
plastic şi alte ingrediente, peste care aşează culoarea.
O culoare închisă, care creează o atmosferă de mister,
specifică credinţelor şi practicilor de comunicare cu
lumea spirituală.

Cele opt lucrări de grafică realizate folosindu-se
de baiţ au o sobrietate conferită de acest colorant
utilizat îndeosebi în tâmplărie şi în industria textilă.
Imaginile, de cele mai multe ori obţinute prin
suprapuneri fragmentare ale unui amestec de regnuri,
sunt de fapt nişte metafore plastice care conţin
conotaţii ce se cer descifrate pe îndelete („Poarta”,
„Forţa spiritului”, „Vis”, „Spiritul nisipurilor”,
„Interiorizare”, „Joc”, „Căderea imperiilor”,
„Destin”). Nu lipsesc din ele chiar aluziile la lumea
noastră contemporană, la viaţa socială de astăzi.
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Singura lucrare de tapiserie expusă, „Interior
animat” (dimensiuni, 200 x 90 cm), un păretar cum o
consideră artista, este şi ea populată cu motive
antropomorfe, avimorfe, zoomorfe, florale şi
geometrice. Compoziţia, echilibrat arhitecturată, se
bazează pe colajul textil pictat şi brodat cu o
deosebită fineţe, aplicat pe un fond din catifea. Este
o tapiserie de mare rafinament coloristic, care
înfrumuseţează spaţiul şi-i dă o notă de nobleţe.

Prezentând creaţii ale unei artiste originară de pe
meleagurile gălăţene, cu o evoluţie artistică ce a
impus-o printre personalităţile de notorietate naţională
şi internaţională, expoziţia lui Carmen Poenaru
(curator, sculptorul-muzeograf Alexandru Pamfil)
aduce în atenţia iubitorilor de frumos de aici un nume
care trebuie urmărit în continuare cu atenţie. O
aşteptăm pe artistă să ne prezinte lucrări inspirate şi
de Balcic, adevăratul „Barbizon al românilor”, unde
a pictat trei veri la rând, de Delta Dunării, Veneţia,
Insula Myconos din Grecia sau de alte locuri pe unde
au purtat-o paşii în foarte multele ei călătorii prin ţară
şi peste hotarele acesteia.

Singurătate

Serenitate

Vis celest

Zborul minţii
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„Carpe diem quam
minimum credula postero!”
Glăsuieşte Horatius. Şi-avem
a-l crede? Fireşte, merită să

scormoneşti înlăuntrul tău, să te descoperi,
pentru că, în mod cert, nu te cunoşti suficient.
Nu, nu exagerez – defel. Aşadar, Quo vadis?
Încotro, Doamne, mi-e inima şi sufletul meu?
Spre cele drepte sau spre cele de-a stânga?!...
Bine-ar fi să-ncerc a mă regăsi, şoptindu-mi în
barba ciufă: Dăruieşte-mi, Doamne, acea clipită,
murmur de izvor, în care să mă revăd,
necosmetizat. Ajută-mă să găsesc eliberarea!

Când vom conştientiza noi, Doamne, că
ne-am născut pentru a trăi clipa, preţuind-o?
Clipa aceasta încununează viaţa însăşi. Câtă
dreptate are Iris Murdoch, sfătuindu-ne să
privim viaţa doar din „perspective scurte” şi...
„nu mai mult decât de la prânz sau până la
ceai...” De ce? Simplu, ca să plecăm în
lunga-ne călătorie – cel puţin cu o amintire
frumoasă. Cel puţin! Şi-a nu uita că viaţa cere
acumularea acelei clipe unice. Opusul ei,
moartea, nu este o experienţă umană. O, nu!
Sora, moartea, îmbrăţişează acea clipă a trăirii.
Nu credeţi că Iris Murdoch are dreptate
spunând că „ne-am născut ca să trăim doar
de la o zi la alta...”?!

În planul realului, nici nu gândim asupra a
ceea ce e important cu noi şi pentru noi. Ne
aruncăm în vârtejul evenimentelor fără să
analizăm nimic. N-avem timp. Suntem furaţi de
frumosul şi urâtul care ne-ncolăceşte. Doar
scriitorii, compozitorii, artiştii – în general –
recurg la sofismul imaginar arătându-ne câte
faţete conjugă formularea verbală „a trăi
clipa!” Luând un exemplu, la întâmplare, am
putea arunca privirea în grădina lui Saul Bellow
şi am putea afla că – orice-i posibil. Prin
sinceritatea lacrimilor, s-ar putea purifica,
deopotrivă, şi trupul, şi sufletul, prin învăluiri de
vis, prin modelul său, Wilhelm. Să încerce
Bellow şi straiţa romantismului?

„Florile şi luminile se contopeau extatic
în ochii orbi şi umezi ai lui Wilhelm; o muzică
profundă, ca valurile mării, îi ajungea la

urechi. Îi pătrundea în suflet..., căutându-i marea
şi fericita uitare a lacrimilor. O auzi şi se cufundă
dincolo de amărăciune, prin suspine sfâşietoare
şi hohote de plâns, întru îndeplinirea ultimei
dorinţe a inimii sale”.

Cât de îndreptăţit sunt a-mi repeta, cu obstinaţie,
imperativul: Trăieşte-ţi clipa?! Fie-mi benefic acest
impuls? Mă cam îndoiesc, deşi conştientizez că orice
clipă este unică, preţioasă şi de neegalat. Dar
gândi-voi că ea ar putea fi şi ultima?!

Ar trebui să acceptăm că fiecare clipă îşi va fi
având şi ea cursorul ei. Trecem, trecem, dar în
pasivitatea noastră – tot amânăm în a deschide bine
ochii, pentru că o clipă fericită sau nu... – poate să
rămână – ani mulţi, adeseori o viaţă – în inima şi-n
sufletul nostru (vezi alt destin, tot fic ţional, din „The
Lost Valentine”, interpretat, magistral, de Betty
White). Oricând poţi deveni o Caroline – şi unica ei
clipă de iubire, până când războiul (1944) îi va fura
omul drag. Dar, să reţinem, nu-i poate fura din inimă
acea clipă unică – ce va deveni veşnicie.

Clipa clipelor, care ne poate pecetlui viaţa, este
respectul pentru adevăr. Şi de câte ori îmbrăţişăm şi
minciuna? De ce? Pare adevărul neplăcut în anumite
circumstanţe? Fireşte. De fiecare dată un nod dureros
(sau veninos?! mai ştii!) ne-ncolăceşte... Şi-atunci
îmbrăţişăm minciuna. Salvatoarea. Iată cum trufia
inundă smerenia! Niciun medic, niciun psiholog, nimeni
nu te va elibera. Doar propria ta conştiinţă.

Ne-am întrebat vreodată de ce alegem strâmba
judecată? Aşa, ca să persistăm în greşeală şi să
suferim. Mai ştii?! Precum mezinul fiului de Crai...
Dacă n-ar fi greşit, n-ar fi jucat rolul de „Harap-Alb”
şi, firesc, n-am mai fi putut povesti... despre
iniţiere, nu?!

Doar aşa vom ajunge a înţelege că drumul care
duce la victorie nu e drept, ci, dimpotrivă, sinuos. O
spune clar Saul Bellow: „De la Euclid şi Newton
liniile au fost drepte...” Dar în „epoca modernă”
(ba, să fim sinceri, de când e lumea şi pământul) „se
lucrează” cu „sinuoasele”. Şi uite că psihologul
Tamkin (personajul său) are dreptate „sufletul fals
fură energia celui autentic, ca un parazit, şi-l
vlăguieşte”.

Dar cum a mea / a ta putere nu-i stearpă, fii rege,
fii – adică – la înălţime, trăind CLIPA!
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V Tudor Muşatescu a zis: „Un adevărat erou de teatru
e dramaturgul care e jucat pe scenă, nu pe degete”.
Într-adevar este aşa, căci regizorul, actorul, managerul
Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Gheorghe Mândru, este
anume aşa. Este un om de cultură,
tânăr şi însufleţit de ideea că
frumosul va salva lumea. Este un
actor care a jucat, joacă şi va juca
pe scena Teatrului cahulean.

Geneza actoricească: Deşi
activitatea sa teatrală nu a
început-o la Cahul (de unde este
baştina sa, căci s-a născut în satul
Tartaul de Salcie, la 20 de km de
oraşul Cahul şi, cu toate că a avut
numeroase oferte de a lucra şi a
locui în alte state, proclama că
„sunt ferm convins că anume aici
soarta mi-a hărăzit un loc aparte”),
căci, după ce a absolvit Facultatea de Artă Teatrală a
Institutului de Stat al Artelor din Chişinău (1998); în
perioada 2003-2005 şi-a realizat masteratul (regie) la
aceeaşi instituţie, transformată între timp în Academie de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, după care a activat, din
1998, ca actor la Teatrul „Luceafărul” din capitală, şi doar
în 2000 s-a încadrat în trupa Dramatic-Muzicalului
„B.P.Hasdeu” din Cahul.

Roluri, roluri… În frumoasa şi bogata sa activitate
actoricească, maestrul Gheorghe Mândru a jucat circa
20 de roluri de diferită anvergură: Cameleonul -
„Cipolino” de J.Rodari, Omul „Prea multă minte strică”
de Ostrovski, Gardianul - „Ciuma cade pe-ale noastre
case”, Îngerul - „Don Juan”, Constantin în „Soacra”,
Gheorghe în „Năpasta”, Pepelea în „Cuiul lui Pepelea”,
Chiriac în „O noapte furtunoasă”, Arlechin din „Jocul
dragostei şi al întâmplării”, Dansatorul „Cleopatra” de
I.Edlis, Motanul „Moş Crăciun şi toţi, toţi, toţi”, ş.a. Deşi,
unii consideră că rolul sau Arlechin din „Jocul dragostei
şi al întâmplării” este cel mai frumos debut şi rol, o fi.

Farmecul regizoral: În 2005 a montat spectacolul
„Se caută un mincinos” după Dm.Psathas, învrednicindu-
se, la Gala UNITEM-2006, de Premiul pentru cel mai
reuşit debut în regie. Iar în 2006 lansă spectacolul „Cu
jăraticul pe buze” după I.Iachim - spectacol ce aduse
teatrului Premiile UNITEM pentru cele mai bune roluri
masculin (O.Mereoară, artist emerit) şi feminin
(V.Roşca) de planul doi. Aici nu se opreşte, căci în 2007
realiză un alt spectacol, „Doi plus unu şi un cal” după
M.Prepeliţă. Acestea fiind unele din comediile sale,
regizate cu colegii şi actorii teatrului cahulean. Această

artă regizorală i-a adus mai multe premii na ţionale,
confirmându-i existenţa aptitudinii de a crea destine scenice.
Căci, prin spectacolele sale, a învrednicit pe actori chiar să
traiască, să simtă şi să comunice publicului acel sentiment
al vieţii adevaratului ţăran, om chinuitor, om – şi fiu al

neamului romanesc.
Jucând rolul de manager: De la

înfiinţarea Teatrului şi până în prezent,
Muzicalul-Dramatic din Cahul a avut
în fruntea sa diferiţi manageri: Victor
Ignat (dr., regizor şi fost actor al
Teatrului din Cahul), Sandu Ţurcanu
(regizor, actor), Rodica Ciobanu
(artist emerit, regizor, actor) şi alţii,
dar, din 6 octombrie 2011, devine
director interimar al Teatrului
„B.P.Hasdeu” din Cahul, Gheorghe
Mândru, care impline şte această
funcţie şi în prezent.

Fiind director într-un teatru foarte
mic, şi după număr (15 actori), dar şi după încăpere (sediul
se află temporar în edificiul fostei Judecătorii din Cahul).
Având o sală doar de 80 de locuri, Gheorghe Mândru a
reuşit să motiveze cahulenii, dar şi pe cei de peste hotare
să vină la teatru, umplând sala de spectacole. A atras tinerii
prin faptul că a deschis un studio teatral unde îi înva ţă,
împreună cu alţi actori, ce înseamnă a fi actor, cum trebuie
să joace un rol, să simtă şi să trăiască un rol. Evident că au
fost şi succese, căci cel putin 3 tineri din studioul teatral
au fost angajaţi în trupa teatrului cahulean. De asemenea,
a reuşit să dobândească şi un suport material de la fraţii
de peste Prut, pentru reconstruirea vechii clădiri teatrale.

Un om receptiv: chiar dacă împlineşte funcţia de
manager, niciodată nu uită de actori. El ştie cum să
clarifice problemele teatrale, dar şi pe cele ale colegilor
săi. Ştie cum să stimuleze şi să aprecieze. Ştie cum să mustre,
dar şi să le mulţumească. El rămâne un sufletist, un curajos,
inspiraţie şi entuziasm, un optimist, o bucurie şi mândrie a
Teatrului, dar şi a întregului Cahul. Un actor simplu, dar
mare.

El a reuşit să îmbunătăţească opinia societăţii faţă de
teatrul cahulean. A readus în prioritate produsul artistic,
care este un mare plus în via ţa unui teatru. A adus la viaţă
dăruirea în mod similar pe altarul scenei, pentru a transmite
un mesaj, argumentul suprem fiind c ă până la urmă
frumosul va salva omenirea.

Acest om - Gheorghe Mândru, a readus teatrul în teatru.

1. „Teatru”, nr.3, 2010, pp.27-28
2. https://teatrulhasdeucahul.wordpress.com/regizori/
3. http://gazetadesud.md/gheorghe-mandru-soarta-m-a-trimis-la -

cahul-si-aici-voi-ramane/

Omul care a readus teatrul la teatru
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Iată că deja pe parcursul mai multor ani, şcoala de
muzică pentru copii din oraşul Cupcini, raionul Edineţ,
Republica Moldova, organizează concertul de dare de
seamă al anului de studii. De această dată, concertul a avut
loc pe 22 mai, în incinta Casei de cultură a oraşului. Elevii
şcolii de muzică a oraşului nostru şi-au demonstrat în mod
repetat măiestria
devenind laurea ţi ai
concursurilor raionale şi
republicane şi
participând la diverse
festivaluri şi evenimente
culturale. De această
dată, elevii au interpretat
piese cu diferit caracter,
la instrumente muzicale
precum acordeon, flaut,
trombon, saxofon, vioară
şi pian. Lilia Miaun,
directoarea şcolii
noastre, a moderat concertul cu multă iscusinţă şi interes,
ceea ce le-a permis spectatorilor să urmărească cu atenţie
ceea ce se întîmpla. Concertul a decurs într-o atmosferă
veselă, energică, sinceră, dăruind o doză enormă de plăcere
şi emoţii pozitive. 

Concertul de dare de seamă este un eveniment festiv de
scară largă, la care au participat cele mai bune trupe şi solişti.
Aceştia au surprins publicul de la prima interpretare şi până
la ultimele acorduri. Măiestria lor şi-au demonstrat-o elevii
tuturor departamentelor şcolii. Ca într-un caleidoscop, pline
de entuziasm, se înşirau evoluţiile pe scenă. Deschiderea
concertului de către corul şcolii, sub conducerea doamnei
V. Budăi, a creat o dispoziţie pozitivă de primăvară. Pe
parcursul concertului, copiii le-au oferit în dar p ărinţilor şi
oaspeţilor creaţia lor. Încîntaţi, spectatorii întîmpinau cu
căldură pe fiecare artist. Cele mai remarcabile realizări ale
anului de studii au răsunat în cadrul acestui concert. Cea
mai memorabilă a fost prestaţia elevilor claselor absolvente:
E. Didrih (profesor doamna M. Scripnic), M. Gu ţuţui
(profesor domnul A. Sanduleac), R. Prisacari (profesor
doamna L. Miaun) şi A. Lebedev (profesor domnul A.
Sanduleac).

Am dori să menţionăm într-un mod deosebit presta ţia
ansamblurilor şcolii noastre. Pe lîngă abordarea individuală
a fiecărui discipol, parte esenţială a predării, pedagogia
modernă acordă tot mai multă importanţă diferitor forme de
interpretare colectivă. Ansamblurile de interpreţi care se
formează în cadrul şcolii de muzică pentru copii din oraşul
Cupcini demonstrează că profesorii şcolii au văzut în aceste
forme colective de activitate un şir de resurse suplimentare
pentru educaţia muzicală a tinerilor talentaţi, fiind şi o
componentă a educaţiei estetice. Interpretarea în ansamblu

contribuie la dezvoltarea nu doar a auzului muzical, ci şi a
gîndirii polifonice, îi înva ţă pe copii să audă şi să înţeleagă
conţinutul muzicii.

Lecţiile în ansamblu participă la formarea culturii
generale, dezvoltarea multilaterală a personalităţii prin
intermediul activităţii de interpretare. Ansamblul este mediul

şi mijlocul de formare a
individualităţii muzicale
creative, de iniţiere în arta
muzicii. Activităţile în
ansamblu îi ajută pe elevi să
facă cunoştinţă cu activitatea
şi voinţa creativă, abilitatea
de a se autodisciplina în
cadrul prestaţiilor în public.
Interpretarea în ansamblu
este întotdeauna o
posibilitate de a se simţi
parte a ceva mai mare decît
abilităţile şi competenţele

personale.
Din acest motiv, la concertul de dare de seamă au fost

prezentate un şir de interpretări în ansamblu de diferite
stiluri şi caractere: ansamblul folcloric, sub conducerea
dnei Budăi Vera, ansamblul acordeoni ştilor, sub
conducerea dnei M. Scripnic, ansamblul instrumentelor
aerofone, sub conducerea dnului A. Sanduleac, precum şi
ansamblurile pop, sub conducerea dnului A. Gladchii. 

Concertul de dare de seamă este o ocazie pentru a face
concluzii, dar şi o sărbătoare care succede procesului
minuţios de pregătire. Concertul activează unitatea
colectivului, ridică nivelul stării muzical-emoţionale,
intensifică sentimentul de interdependenţă, atenţia, aduce
senzaţia de bucurie provenind din comunicarea cu muzica,
cu spectatorii, din procesul însuşi al interpretării. Impresiile
trăite în timpul întîlnirii cu spectatorul le oferă participanţilor
posibilitatea să compare, să confrunte, să gîndească şi, cel
mai important, provoacă dorinţa de a deveni mai bun, de a
satisface aşteptările spectatorilor şi ale profesorilor. 

În concluzie, am dori să spunem că muzica îl formează
pe om – inima şi mintea lui, sentimentele şi convingerile lui,
toată lumea lui spirituală. Educaţia prin muzică, prin
interpretarea personală este pur şi simplu un proces esenţial
pentru autoafirmare.

În cadrul concertului de dare de seamă, colectivul şcolii
de muzică pentru copii a confirmat încă o dată măiestria,
profesionalismul şi competenţele profesorilor şi talentul
elevilor. Avem speranţa că şi anul viitor şcoala de muzică
pentru copii din oraşul Cupcini va fi onorată cu noi premii
şi biruinţe, va descoperi noi tineri muzicieni, care ne vor
bucura cu interpretarea lor unică şi magică.

Svetlana Sanduleac,
profesoară de pian, Şcoala de Muzică Cupcini
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În calitate (o calitate  asumată prin voie vegheată)
de uricar la Poarta Moldovei de Jos, am deschis cu
înfrigurare şi cu o curiozitate nereprimată ultima plachetă
de versuri a poetului Dan Movileanu, despre care am
mai dat seama şi atunci, în 1999, când şi-a făcut debutul
şi-a intrat în rândul autorilor de
carte. Aflu din însemnările
ultimei scoarţe că în intervalul
celor 16 ani de la debut a mai
publicat un volum de aforisme,
Fals tratat denigrator (Editura
Andrew, Focşani, 2007) de care
nu am cunoştinţă şi mă tem că
rezerva se datorează unei
suspiciuni în privinţa aptitudinii
mele critice. N-ar fi singurul,
şi-i de datoria mea să le
respect opţiunile.

Acum, dacă tot m-a onorat
cu această plachetă de versuri,
Alfabetul disperării (Editura
Ateneul Scriitorilor, Bacău,
2015) mi-am asumat
libertatea de a-mi spune părerea,
tot aşa, detaşat şi cu o
curiozitate fluidică.

Volumul are un subtitlu uşor
încifrat Cartea întâia de la San
Atoriu ( o variantă personală a cărţii medicului suedez
Axel Munthe, Cartea de la San Michele)  are o istorie
captivantă; ar fi trebuit să constituie debutul literar al
autorului, dar manuscrisul Rotitoarele sfere, depus la
Editura Junimea în 1979, pentru concursul de debut
(după tipicul vremii) s-a pierdut definitiv în lungile decenii
care au urmat. M-am aflat, mărturiseşte autorul în
succintul său Argument, în situaţia de la rescrie
dintr-o memorie tot mai ocultată.  Şi mai precizează
autorul c-au fost scrise într-o perioadă mai delicată din
viaţa sa, când, timp de şase luni a trăit cu stigmatul
morţii premature pe frunte.

Îmi imaginez că travaliul depus de autor în vederea
reconstituirii a fost copleşitor, dar pot să-l asigur c-a
meritat. Versurile din această plachetă nu suferă deloc
de complexul debutului, al începutului. A făcut bine că
le-a recuperat, că le-a constituit în volum şi le-a pus în
circulaţie publică.

Are autorul nişte teme preferate cărora să le dea
formă lirică? Nu, dar radiografiază frisonările subiective
la toate provocările realului, ceea ce înseamnă că
răsfrânge lumea în totalitatea ei şi capătă o nuanţă
metafizică. Predomină disperarea, ideea de moarte şi

spaima de toate nebuniile acestei lumi, derapate din
normalitate şi din cutumele statornicite istoric. Şi într-o
inimă de piatră moartea doarme pe un pat fierbine,/
mama îmi zâmbea dintr-o fotografie veche de-un/ secol,
era tristă, era încă frumoasă, (Şi…)

Există în poezia lui Dan Movileanu
o schimbare de accent, cel puţin în
comparaţie cu volumul de debut. Şi
în volumul anterior şi în această nouă
revenire în vitrină, binomul minte şi
inimă se află în dezechilibru. Dar dacă
altădată predomina reflecţia, meditaţia
adâncită, raţiunea mereu trează şi
atentă la derapajele lumii, în recentul
volum predomină starea afectivă,
emoţia, sentimentul şi pasiunea. Nu
ştiu cum va evolua poetul în
continuare, nu ştiu dacă va
predomina sentimentul sau
raţionalitatea pentru că, dacă
mărturisirea autorului din argumentul
prefaţatoriu este real, atunci actualul
volum îl precede pe cel din 1999, ceea
ce înseamnă că evoluţia poetului s-a
înscris pe un trend de evoluţie de la
la registrul afectiv  la cel raţional, de
la inimă la minte

Un lucru e sigur, fie că se
adânceşte în reflecţie, fie că răsfaţă galanteria afectivă,
poetul e stăpân pe mijloacele sale. Indiferent pe ce mal
al binomului se statorniceşte va scrie o poezie simţită,
care să împace deopotrivă şi reflecţia şi afectivitatea. Şi
a fost dimineaţă şi a fost seară/ şi a fost primăvară şi
apoi a venit frigul,/a fost iarnă, apoi a răsărit soarele,/
ieri a fost joi până seara a venit sâmbăta,/ eu ţi-am
spus că aceasta este moartea, tu mi-ai spus/ că aceasta
nu este moartea,/ în aer păsări şi fluturi au îngheţat de
spaimă în faţa/ urmelor vânătorului,/ cerul s-a despicat
pe dinăuntru ca oul primordial,/ de-acolo au căzut
aripi,/ barba lui Dumnezeu a plutit peste ţărmuri/ pe
urmele vânătorului,/ eu ţi-am spus că aceasta este
moartea, tu mi-ai spus/ că aceasta nu este moartea,/ ci
doar un vânător în carne şi oase fosforescente/ care-şi
caută deznădăjduit sufletul./ Cineva i-a numărat paşii
pe nisipul fierbinte,/ a venit apoi vântul din nord/ ca un
vârf de săgeată/ şi a şters toate urmele/ toate urmele
(Ştergerea urmelor).

Nu mai insistăm. Salutăm această nouă inserţie în
cadrele imaginarului liric şi-l aşteptăm cu noi apariţii care
să ne vindece de spaime şi de angoase.
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