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Ceea ce contează nu este ceea ce se spune, ci ceea
ce nu trebuie spus.

Albert Camus

Cred că adevărul are o singură faţă: aceea a unei
contradicţii violente.

Georges Bataille

Pune-ţi căciula dinainte şi te judecă singur.
Proverb românesc

Descartes e cel care a identificat mintea cu conştiinţa de sine şi a
separat-o de creier, „locaşul” inteligenţei, formulând problema dualismului
minte-corp, în forma existentă în prezent.

În „Meditaţii asupra primei filozofii”, Descartes porneşte într-o călătorie
pe parcursul căreia se îndoieşte de tot ceea ce ştie, pentru a descoperi
lucrurile concrete.

A ajuns la concluzia că se poate îndoi de existenţa corpului său (simplă
iluzie sau vis), dar că nu poate pune la îndoială existenţa minţii sale.
Acest lucru l-a condus la concluzia că mintea şi corpul sunt două
substanţe diferite.
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Ziua Culturii Naţionale, ediţia a VII-a
În perioada 11-17 ianuarie 2017 au avut loc la

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ o serie de
manifestări şi expoziţii pentru a marca 167 de ani de
la naşterea marelui poet naţional Mihai Eminescu, ziua
de 15 ianuarie fiind declarată în anul 2010 ca fiind
Ziua Culturii Naţionale. Manifestările au avut loc atât
la Sediul Central al Bibliotecii, la cele trei filiale: Filiala
nr. 1 „Costache Negri“, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea“ şi
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“, precum şi la Teatrul
Muzical „Nae Leonard“. Cele mai importante
momente din cadrul programului au fost următoarele:

Eminescu - Fiinţarea şi Rostirea Românească
Vineri, 13 ianuarie 2017,  începând cu ora 11:00

s-a desfăşurat în Sala Teatrului Muzical „Nae
Leonard“ spectacolul omagial dedicat ZILEI
CULTURII NAŢIONALE - „Eminescu - Fiinţarea
şi Rostirea Românească“. Au participat: artişti ai
Teatrului Muzical „Nae Leonard”, actori, scriitori
gălăţeni precum şi elevi ai Şcolii de Arte a Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”.

Omagiu
Duminică, 15 ianuarie 2017, ora 11:00, la Statuia

marelui poet naţional Mihai Eminescu din Parcul
municipal din Galaţi a avut loc un moment festiv dedicat
„poetului nepereche al poeziei româneşti“ - la 167 de
ani de la naşterea Sa.

Carte poştală editată de Centrul Cultural Dunărea de Jos în cadrul proiectului Galaţi, oraşul scrie, oraşul citeşte.

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

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



Revista Dunãrea de Jos - nr.179

4

N
ic

ol
ae

 B
A

C
A

LB
A

S
A ,

Slavoj Zizek, unul dintre filosofii afla ţi la
această oră la mare modă în Occident, sloven,
dar lucrând ca cercetător la Birkbeck College a
Universităţii din Londra, influenţat în gândirea
sa de Hegel şi Lacan, este cunoscut pentru
selectarea marilor autori (între altele Hegel şi a
ideei comuniste), dar şi a unor intervenţii asupra
actualităţii calificate de multe ori ca provocante
sau chiar provocaţii.

Întâlniri amoroase cu tine însuţi, căsătoria cu
tine însuţi…

Narcisism dus spre patologie extremă,
demonstraţii prin reducere la absurd,
redescoperirea adevărurilor fundamentale ale
românilor („Cea mai periculoasă gaşcă e de unul
singur”), confiscarea în interes propriu a unui
teritoriu pe care biologia l-a rezervat altuia.

Dar să nu-l uităm pe Sartre: infernul este
Ceilalţi…

În primăvara anului 2015, o tânără fotografă
adeptă a meditaţiei, Grace Gelder, declanşează
senzaţia şi scandalul în presa britanică.

Este inspirată de o sintagmă din albumul Post
al cântăreţei Bjork: „married to myself”.

Dacă e bal, bal să fie.
Grace Gelder a organizat o ceremonie de

căsătorie, şi-a adus sieşi jurămintele, şi-a trecut
un inel pe deget şi s-a îmbrăţişat în oglindă.

Ce crede Zizek despre aceste fenomene.
„Self-datingul urmăreşte să aducă o mai bună

cunoaştere de sine, ne permite să descoperim
cine suntem şi ce vrem; angajându-ne cu partea
cea mai intimă a fiinţei noastre, ajungem a ne
accepta mai bine şi reuşim să fim în armonie cu
noi înşine, pentru a profita din plin de viaţă.

Poate fi realizată această promisiune?
Înainte de a batjocori această aparentă

patologie narcisiacă, să încercăm să vedem ce
anume ne dezvăluie: noţiunile de self-dating şi
self-marrying implică că nu ne confundăm cu
noi înşine.

Nu mă pot căsători cu mine însumi decât cu condiţia
de a nu fi direct eu însumi: unitatea mea impune să fie
confirmată de un Altul, cu A majuscul, fapt realizat
printr-o ceremonie simbolică „oficializată”.

Se pune problema cum anume înscrierea în ordinea
simbolică în ochii căreia devin „însurat cu mine însumi”
trimite la experienţa proprie a Sinelui, a Eului.

Ce se întâmplă dacă această aplecare asupra
Sinelui mă  duce la descoperirea unor lucruri
dezgustătoare?

Gelozie, fantasme sadice, perversiuni sexuale?
Ce se întâmplă  dacă pretinsa mea „bogăţie

interioară” se adevereşte a nu fi decât un fâs?
Dacă voi constata că sunt aproapele meu, în sensul

biblic al termenului (un necunoscut impenetrabil,
complet străin de Eul meu oficial) şi că de fapt caut
contactul cu alţii exact pentru a scăpa de mine însumi?

Nu este oare pentru a scăpa de mine însumi faptul
de a căuta dragostea aproapelui meu?

Nu sunt deci de iubit decât în condiţia de a iubi pe
un altul?

Şi dacă nu îmi dau seama de aceste lucruri decât
după auto-căsătoria mea?

Va trebui să angajez o procedură de divorţ.
Acest divorţ va fi recunoscut de Biserica Catolică?
Este celebru principiul „Fii tu însuţi”.
Da, dar care tu?
Dacă Eul cu care mă căsătoresc este alter ego-ul

meu, cel mai bun Eu însumi, Eul meu ideal, identificarea
sinelui şi acceptarea sinelui basculează imperceptibil
în alienare radicală şi voi fi permanent urmărit de frica
de a nu fi fidel Eului meu veritabil.

Arabul are un proverb „cel mai important om este
omul de lângă tine”.

Dacă, pe principiul găurii negre, omul de lângă tine
devii tu însuţi.

Pe sanctuarul de la Delphi era săpat în piatră
„Nosce te ipsum”. Cunoaşte-te pe tine!

Căci, până una alta, trăieşti cu tine însuţi, un
necunoscut.
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I. Taylor - Gibraltar

Micile interese fac marile reforme.
Dinamica socială  ascunde de multe ori

perversitatea mizei mici, a personajelor minore care
intervin decisiv în evenimente de mare amploare,
modificând soarta celor mulţi.

Egoul hipertrofiat a unor neica-nimeni, aflaţi din
întâmplare la îmbucătura cauzalităţilor complexe,
declanşează avalanşa confuză pe care unii o numesc,
în lipsa unui termen mai bun, istorie.

Cine îl mai ştie pe Oskar Potiorek?
Primul război mondial îşi are, printre cauzele

ascunse, complexele fizice ale unui handicapat, nepot
al reginei Victoria, ajuns împărat al Germaniei, cât şi
încercarea unui general obscur de a îşi ascunde vina
personală declanşând o catastrofă.

Generalul Oskar Potiorek a fost guvernator militar
al Bosniei-Herţegovina. El trebuia să-l protejeze pe
moştenitorul tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz
Ferdinand, aflat în vizită oficială în teritoriul de sub
jurisdicţia generalului.

După moartea moştenitorului, asasinat de terorişti,
a forţat evenimentele pentru a forţa războiul cu Serbia.
A procedat cumva precum gestionara hoaţă ce dă foc
la magazin ca să ascundă gaura.

Pentru austrieci, războiul era de nedorit.
Armata imperiului era subdotată tehnic din lipsă

de bani. Banii s-au băgat într-o flotă maritimă
ultramodernă. L-am tot ironizat pe amiralul Horty că

era amiral al unei ţări fără flotă, dar asta era doar
necunoaştere a istoriei.

De altfel, prim-ministrul Ungariei, contele Tisa, nu
voia războiul chiar în varianta sa victorioasă: dacă se
cucerea Serbia, ar fi crescut proporţia de slavi în
Imperiu, un pericol pentru unguri.

În ziua izbucnirii Primului Război Mondial, Potiorek
şi-a notat în jurnalul personal: Azi a început războiul
meu. Războiul lui Potiorek a fost de fapt în Serbia o
sângeroasă aventură ungurească. Serbia a fost atacată
de unguri, mai exact de armata a II-a maghiară.

Au efectuat trei ofensive eşuate.
Lipsa de succese militare ale ungurilor a fost

contrabalansată de terorism.
A fost un genocid al populaţiei civile. Serbia a

pierdut un sfert din populaţie. Unul dintre patru, sârbi!
Practic, azi te poţi minuna că pe teritoriul Serbiei

trăieşte o minoritate ungurească. Trăieşte! Asta arată
nu că sârbii au memoria scurtă, ci că sunt totuşi
generoşi.

Războiul meu…
Guvernul meu…
Totdeauna se găsesc personaje minore care,

ignorând istoria şi privindu-se în lupa idolatriei
personale, ne fac să plătim că împrejurările i-au prins
la încrucişarea unor drumuri importante pe care în
orbirea egoului nu le înţeleg, amestecându-şi paradoxal,
ilogic, micimea personală cu soarta celor mulţi.

Diavolul a apărut în latina creştină în secolul III, în
scrierile lui Tertullian.

Unii susţin că etimologia este grecească, diabolos
însemnând calomniator.

Alţii susţin că provine de la dia-bolein, a despărţi.
Dedublarea, dialectica este diabolică…
De aceea, şarpele a devenit simbol al îndrăcirii,

având limba bifurcată.
Despărţirea este malignă.
Alternativa este blestemată.
Ambivalenţa şarpelui a fost receptată din cele mai

vechi timpuri şi aplicată unui domeniu de mare densitate
simbolică cum este sexul.
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Actualmente, se consideră că orientarea sexuală
există ca un continuum, genele şi mediul determinând
încotro să te îndrepţi (Epstein E.).

Hermafrodismul (androginismul, bisexualitatea) era
aplicat zeilor. Dacă era tolerat la fiinţe ale spiritului
(Hermaphroditus, copilul de zei, al lui Hermes şi
Afrodita, era considerat în perioada
helenistică şi în Roma antică ca
fiind o figură erotică), în societăţile
tradiţionale, la om nu era acceptat,
respectivii fiind ucişi sau
persecutaţi.

Hermafroditul este un exemplu
privilegiat de mit pur zămislit de
gândirea omului care-şi caută
bâjbâind locul în lume şi care a
elaborat astfel reprezentarea
cea mai aptă să dea seama de
originile lui şi deopotrivă  să
simbolizeze câteva din aspiraţiile
sale (Delcourt M.).

Platon (429-347 î.C.), în
Symposium, arată că omul este o
fiinţă incompletă, rezultată prin
scindarea unor entităţi cu opt
extremităţi care erau bărbaţi, femei
şi hermafrodiţi. Fiecare îşi caută perechea, de unde
apar prin alipire tot felul de sexualităţi. Orice atracţie
sexuală este încercarea de a-şi recăpăta statusul
originar.

Americanii au scos homosexualitatea de pe lista
DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, evidenţă a bolilor psihice realizată de
Asociaţia Americană de Psihiatrie.

Homosexualitatea nu mai este boală, deşi suferinţa
psihică a unui individ legată de orientarea sa sexuală
este recunoscută ca patologie.

Cel puţin în cazul bărbaţilor, genele intervin în
homosexualitate. Cu cât ai mai multe gene în comun
cu o rudă homosexuală, cu atât ai mai mari şanse să
fii şi tu homosexual.

Numai că efectul lor nu este atât de direct -
moştenirea homosexualităţii este în proporţie de 0,25-
0,50 la bărbaţi (şi ceva mai scăzută în cazul femeilor).

Încă din 1940, celebrul sexolog Alfred Kinsey a
arătat că nu există o populaţie clar heterosexuală şi
clar homosexuală. Lucrurile sunt amestecate. Există
ce se numeşte astăzi un Sexual Orientation
Continuum. Clar, homosexuali sunt cam 3-7% din
membrii populaţiei. Academia Americană de Pediatrie

şi alte opt organizaţii medicale
similare admit astăzi existenţa
acestui continuum.

În cadrul acestui continuum,
indivizii sunt deplasabili. Nu foarte
mult însă, aşa cum au arătat în 2002
psihologii din New York Ariei Shidlo
şi Michael Schroeder.

Orientarea sexuală are şi un
caracter cultural şi presiunile
sociale au efectul lor. Societatea
vrea impunerea practicilor
heterosexualităţii, deşi grupurile de
presiune şi structurile de influenţă
homosexuale au o prezenţă ocultă,
dar majoră.

Tuturor caracterelor umane,
inclusiv comportamentelor, li se
aplică  un dublu determinism,
genetic şi cultural (Balloux F.).

Homosexualitatea este un comportament în care
contribuţia celor două elemente determinante a fost
amplu dezbătută.

În funcţie de natura lor, diverse societăţi l-au
reprimat violent, tolerat sau încurajat (Balloux F.).

În cadrul ideilor aparent demente aplicate de
serviciile secrete, conducerea militară a SUA,
Pentagonul, a căutat să creeze o „bombă hormonală”.

Bomba urma să elibereze afrodisiace şi substanţe
chimice care să-i facă homosexuali pe soldaţii inamici,
aşa încât să fie mult prea atraşi unii de alţii ca să mai
lupte (Twin F.).

Nu ştim cât de fantezistă ştiinţific era tentativa
Pentagonului, dar vădea o crasă necunoaştere a istoriei.
Falangele macedonene ale lui Alexandru erau compuse
dintr-o majoritate homosexuală, partenerii fiind în două
rânduri diferite, succesive. Acest fapt sporea ardoarea
de luptă. Aveai ce apăra.

Motto: Madame Bovary c’est moi!

Gustave Flaubert
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Cele mai apropiate rude ale omului sunt aşa zisele
panide din care fac parte cimpanzeul şi bonobos
(poreclite de unii ca cimpanzeii pitici).

Întrucât s-a demonstrat existenţa unui continuum
mental între om şi maimuţă (De Waal F.), este
interesant de a ne privi în oglinda rudelor apropiate şi
de a evalua căile pe care ne-am fi putut angaja şi pe
care le-am evitat (sau ratat?).

Singurele linii de înrudire cu omul, cimpanzeul şi
bonobos, sunt extrem de diferite psihologic.

Rudele noastre apropiate, cimpanzeii şi bonobos,
sunt situate de o parte şi de alta a arborelui evoluţiei,
fiind la fel de diferiţi între ei „precum ziua de noapte”,
după spusele marelui primatolog Frans De Waal.

Cele două specii încarnează cei doi poli ai „maimuţei
bipolare” pe care o reprezentăm.

La individul apt de a sesiza efectul atitudinii
sale asupra celuilalt (cazul omului şi al rudelor sale)
comportamentul este ca o medalie cu două feţe -
compasiune şi cruzime.

Nietzsche a fost primul care a arătat că cruzimea
este unul din cele mai vechi şi esenţiale fundamente
ale culturii.

Cimpanzeii sunt celebri pentru modul agresiv în care
caută să îşi satisfacă dorinţa de putere şi de sex.
Cimpanzeul are tristul privilegiu de a practica, ca şi
omul, tortura.

Cimpanzeii sunt xenofobi, se atacă în bande şi comit
şi infanticid.

Cimpanzeii luptă permanent, nedisimulat, neruşinat,
pentru putere.

Coaliţiile şi alianţele joacă un rol esenţial în lumea
acestora.

Grupul, în ansamblul său, poate învinge pe oricine.
Nici un mascul nu poate domni singur multă vreme.

A te menţine în vârful ierarhiei înseamnă acces la
hrană şi femele. Menţinerea în vârful ierarhiei este un
proces delicat şi mai puţin brutal decât am fi tentaţi să
o credem. Acest proces presupune o muncă
permanentă de punere în concordanţă a afirmării
dominaţiei personale cu satisfacerea simultană a
aliaţilor pentru a evita revoltele masive.

Omul s-a temut sau, după caz, a elogiat din
moştenirea sa animală agresivitatea.

Biserica a susţinut originile animale ale agresivităţii
şi că tot răul ne vine de la natură.

În deceniul opt al secolului XX, abordând
agresivitatea dintr-un punct de vedere cu totul diferit,
Ronald Reagan şi Margaret Thatcher elogiau virtuţile
rapacităţii spre folosul societăţii şi al economiei.

Or, maimuţele, rude apropiate ale omului posedând
empatie (capacitatea de a sesiza modul de a gândi şi
reacţiona al celuilalt), sunt capabile atât de cruzime,
cât şi de compasiune.

Cimpanzeii pot ajuta chiar şi necunoscuţi şi chiar
în lipsa unei recompense posibile (experienţele lui F.
Warneken de la Institutul Max Planck de antropologie
evolutivă, Leipzig).

Atât cimpanzeii cât şi bonobos sunt capabili de
reconciliere. Această capacitate socială o posedă şi
omul.

Chiar dacă  ierarhia este o realitate general
răspândită în lumea animală, chiar dacă inegalitatea
are rădăcini adânci în această lume (marele primatolog
De Waal a înţeles comportamentul maimuţelor după
ce a citit „Principele” lui Machiavelli), ca un revers al
medaliei, în lumea animală există la fel de adânc
înrădăcinat simţul dreptăţii.

„Simţul dreptăţii nu este, în fond, altceva decât
simţul securităţii”, afirma F. Nietzsche.
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Maimuţele capucin refuză  în
laborator să execute sarcini pentru
care sunt răsplătite cu castraveţi, în
timp ce „colegi” de-ai lor primesc
pentru aceleaşi sarcini boabe de
strugure.

Cimpanzeul este dotat pentru
practica reciprocităţii şi a răzbunării,
pentru respectul regulilor sociale,
pentru rezolvarea conflictelor, pentru
a-şi manifesta simpatia (De Waal F.).

Nu există  nici o îndoială  că
cimpanzeii posedă simţ moral, afirmă
De Waal.

S-a constatat că o femelă bonobo poate veni în
ajutorul unui animal dintr-o altă specie (pasăre).

Comunismul a eşuat datorită unei viziuni
limitate asupra omenirii, amputată de setea sa
de competiţie, iar capitalismul „pur şi dur” se
va izbi de ignorarea exigenţelor de empatie
personală (F. De Waal).

Una din problemele lumii animale este uciderea
descendenţilor rivalului. Este calea sigură de a se
asigura de redobândirea rapidă a fertilităţii la femelă.

Asemenea practici se întâlnesc la leu, urşii
scandinavi, maimuţe. Regele Irod al Bibliei!

Tehnici de a evita infanticidul sunt uneori
ingenioase.

Primatologul american S. B. Hardy a arătat că
femelele langur „bagă  în cea ţă  paternitatea”,
multiplicând partenerii.

Şi bonobos au elaborat o societate sexualizată,
dominată de femele, în care paternitatea rămâne
incertă. Femelele sunt mereu gravide. Nu există
infanticid la bonobos, dar cad în cealaltă extremă -
masculii nu investesc în îngrijirile părinteşti. La bonobos,
sexualitatea nonreproductivă reprezintă un mod de
comunicare în situaţii în care există tensiuni sociale,
mai ales în grupurile emigrate care îşi caută un rost.
Interacţiunile homosexuale la femelele de bonobos au

asemenea menire.
Este un mod de a elibera ocitocina, un hormon al

plăcerii, neuromodulator al relaţiei denumite de
anglosaxoni attachement (românul zice în legătură de
această „agăţare” anglosaxonă despre „a ţine la”).

Sexul pare a fi fundamentul organizării sociale la
primate (Zukerman S.). Omul, cel mai social dintre
primate, ar putea fi considerat cel mai sexual (Vincent
J. D.).

Familia biparentală la om este o mare reuşită socio-
biologică.

O problemă însă numai parţial rezolvată este
oscilaţia între agresivitate şi compasiune.

Ce ne face în fapt umani?
Dacă există un element propriu doar omului, acesta

este greu de distins de fondul său esenţial de „primat”
(De Waal F.).

„Biologic, suntem primate prin caracteristicile
creierului, mâinilor, ochilor noştri. Unele din
comportamentele noastre sociale au de asemenea
rădăcini biologice: sexualitatea, politica, cultura,
empatia, simţul dreptăţii şi chiar şi morala”.

Oamenii sunt primate care au mers mai departe
adăugând simbolul culturii , realizând gândirea
abstractă şi limbajul.

Nicolae Bacalbaşa, Diana Popa
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Numeroase sînt ocaziile solemne în care bărbaţii
se îmbracă în veşminte de femeie, iar femeile, în haine
bărbăteşti. Asemenea obiceiuri n-au prea fost
semnalate pînă spre sfîrşitul Antichităţii: pe atunci, nu
mai erau decît nişte rămăşiţe izolate şi ciudate ale unor
datini cu siguranţă mult mai răspîndite în epocile
anterioare. Lumea nu le mai înţelegea de multă vreme,
iar aparenta lor gratuitate îşi afla acoperiri de natură
istorică sau morală foarte îndepărtate de credinţele
originare. Datorită poeţilor ne-au rămas însă şi
versiunile unor legende - extrem de preţioase prin
aceea că, în ele, s-a păstrat de multe ori un affectus
care datează de la originile lor.

Travestirea este uneori reciprocă, fiecare din cele
două  sexe împrumutînd veşmintele celuilalt.
Majoritatea izvoarelor vorbesc însă de o deghizare
unilaterală, cele mai numeroase fiind cazurile de băieţi
care se îmbracă în fete. S-ar putea ca obiceiul invers
să fi fost totuşi mai frecvent decît ştim noi. Civilizaţia
antică nu se arată preocupată decît de binele şi fericirea
bărbaţilor; tot ceea ce le priveşte pe femei era secundar
şi, adesea, trecut sub tăcere.

Dintr-o serie întreagă de rituri şi legende se
desprinde o imagine izbitoare: aceea a unei fiinţe de
sex bărbătesc în haine femeieşti (şi, în mod accesoriu,
a unei fiinţe de sex femeiesc cu atribute virile). Această
imagine apare uneori dedublată curios în două figuri
complementare: un băiat într-o rochie de fată, în faţa
unei femei înarmate şi în poziţie de luptă.

În urmă cu vreo cincizeci de ani, travestirile - de
orice fel - erau explicate ca un vicleşug menit a
alunga duhurile ostile. Într-adevăr, aşa se justifică
hainele de doliu, la care oamenii n-au renunţat nici în
ziua de azi. Vulnerabil prin aceea că stă în preajma
mortului, supravieţuitorul se deghizează pentru a nu fi
recunoscut de spiritele rele care tocmai şi-au ales o
pradă din casa unde stau încă la pîndă. De ce locuitorii
Lyciei purtau ca ţinută de doliu haine femeieşti? Pentru
că, spun Valerius Maximus (II, 6, 13) şi Plutarh
(Consolatio ad Apollonium, 22), aceste veşminte
ruşinoase le aminteau bărbaţilor că trebuie să pună
capăt cît mai repede bocetelor şi să le lase pe seama
femeilor. Iată moralismul în acţiune. Noi însă înclinăm

să credem că, femeile fiind mai puţin importante,
demonii nu se vor atinge de cei ce se ascund sub straie
femeieşti.

Primejdii îi pasc, de asemenea, pe miri, pe femeia
însărcinată, pe lăuză şi pe nou-născut. În toate colţurile
lumii există rituri menite a-i face pe aceştia, temporar,
de nerecunoscut. Prezentarea falsei mirese în timpul
sărbătorilor prilejuite de căsătorie poate fi înţeleasă
ca o precauţie de acest gen: o fetiţă sau, de cele mai
multe ori, o bătrînă se comportă aşa cum ar face
mireasa, spre a atrage astfel atenţia duhurilor rele şi a
permite adevăratei mirese să treacă neobservată. Ceea
ce ştim însă despre folosirea travestiului în obiceiurile
de nuntă din Grecia pare să trimită la o serie de realităţi
cu totul diferite.

La Sparta, femeia care poartă de grijă tinerei
mirese o rade pe aceasta în cap, o îmbracă şi o încalţă
cu lucruri bărbăteşti, apoi o lasă în pat singură, pe
întuneric. Soţul vine la ea pe furiş (Plutarh, Lycurgos,
15).

La Argos, mireasa îşi pune, în noaptea nunţii, o
barbă falsă (Plutarh, Mulierum virtutes, 245).

În Cos, în schimb, bărbatul se îmbracă în haine de
femeie ca să-şi întîmpine soţia (Plutarh, Quaestiones
Graecae, LVIII).

Plutarh semnalează aceste obiceiuri tocmai pentru
că i se par ciudate: rămăşiţe izolate ale unor datini cu
siguranţă mult mai răspîndite într-o epocă anterioară.
Prezenţa accesoriilor masculine în toaleta miresei nu
este atestată cu certitudine decît la Sparta şi Argos.
Dar, în ceea ce priveşte situaţia inversă, sîntem mai
bine informaţi. Oppianos (Kynegetika, I, 138) descrie
cum mirele se îndreaptă spre încăperea nupţială, «după
ce femeile care s-au ocupat de mireasă l-au îmbrăcat
în straie albe, i-au pus o cunună de flori purpurii şi l-au
parfumat cu smirnă». Travestirea mirelui apare şi în
poveşti, cu o nuanţă psihologică specifică. Ciudata
legendă a lui Hymenaios asociază temei căsătoriei
urmate de moarte pe aceea a deghizării sexuale.
Unele versiuni îl prezintă pe Hymenaios ca pe un efeb
«frumos ca o femeie». Altele spun că el se îmbracă în
femeie şi se lasă răpit de o ceată de tîlhari pentru a
elibera nişte fecioare din Atena pe care aceştia le-au

(fragment din Hermaphroditos. Mituri şi rituri ale bisexualităţii în
Antichitatea clasică, Marie Delcourt)
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luat şi le-au ascuns într-un loc neumblat. Printre ele
se numără şi iubita lui. Stratagema reuşeşte, dar
Hymenaios piere, tocmai cînd era mai aproape de
fericire. Pindar deplînge trista soartă a eroului: «Parcă
i-a curmat firul vieţii chiar în ziua nunţii lui, cînd
de-abia începea să guste din plăcerile căsătoriei» (frg.
22 incert, p. 220, ed. Puech). În alte variante, el moare
sau îşi pierde graiul la nunta lui Dionysos.

Potrivit unei credinţe ce se regăseşte şi prin alte
zone, unul dintre parteneri îl pune pe celălalt în pericol.
Aceasta se întrevede în legenda lui Minos, aşa cum o
povesteşte Antoninus Liberalis (Metamorfoze, 41, 4).
Minos îşi omora toate nevestele, deoarece ejacula
şerpi, scorpioni şi scolopendre. Lui Procris i-a venit
ideea de a face pentru el, dintr-o băşică de capră, un
sex de femeie, şi astfel Minos a putut mai apoi să se
culce cu Pasiphae şi să aibă copii cu ea. Recunoaştem
aici un rit de împerechere ce constă în împreunarea
prealabilă cu un animal. În episodul central nu are loc
nici o travestire, dar, în următoarele, Procris apare
deghizată în bărbat pentru a-l recuceri pe Cephalos.
Prin alte părţi, simpla vedere a unuia din miri este un
pericol pentru celălalt, dovadă faptul că, aidoma mirelui
spartan, Eros nu vine la Psyche decît pe întuneric1.

Deghizarea sexuală reapare în povestea lui
Leucippos din Elea, aşa cum ne-o istoriseşte Parthenios
în ale sale Erotika (15), şi aşa cum circula ea în
Arcadia (Pausanias, Vin, 20, 2). Îndrăgostit de
frumoasa Daphne, care-i ura pe bărbaţi şi nu-şi găsea
plăcerea decît în vînătoare, Leucippos s-a îmbrăcat în
femeie, aşa încît Daphne a început să-l iubească; nu
se mai dezlipea de el şi-l săruta întruna. Tovarăşele ei
au descoperit însă, la baie, taina lui Leucippos şi l-au
ucis cu săgeţile lor. Desluşim aici un rit nupţial cu
schimb reciproc de veşminte, căci, dacă Leucippos
apare deghizat, fetele, prin armele şi comportamentul
lor, joacă rolul bărbatului. Sfîrşitul tragic al lui Leucippos,
ca şi cel al lui Hymenaios, pare a evoca primejdiile
ce-i ameninţă pe miri în momentul consumării
căsătoriei.

În Creta era cunoscut un alt Leucippos, a cărui
poveste prezintă analogii curioase cu aceea a prinţului
din Elea. Lampros, un cetăţean din Phaistos, era sărac,
iar cînd soţia sa, Galateia, a rămas însărcinată, el i-a
spus că nu va creşte copilul decît dacă acesta avea să
fie băiat. Se născu o fetiţă. Neîndurîndu-se să o
abandoneze, Galateia a îmbrăcat-o în băiat şi i-a pus
numele de Leucippos. Cînd nu mai putu ascunde sexul
copilului, Galateia o imploră pe Leto să o transforme
pe fată în băiat, iar zeiţa îi îndeplini dorinţa. «Oamenii,
din Phaistos comemorează această metamorfoză
aducînd sacrificii lui Leto Phytia, pentru că ea i-a dăruit
fetei un mădular bărbătesc. Sărbătoarea poartă numele
de Ekdysia, Dezbrăcarea, în amintirea momentului
cînd Leucippos s-a dezbrăcat de peplos-ul femeiesc.

A rămas datina ca, înainte de nuntă, logodnica să
doarmă lîngă o imagine a lui Leucippos» (Antoninus
Liberalis, Metamorfoze, 17).

Leucippos din Elea se dădea drept fată; Leucippe
din Creta obţine favoarea de a fi transformată în băiat,
după ce umblase îmbrăcată băieţeşte. Numele lor este
adesea întîlnit la Amazoane, femei virile şi înarmate
cu lănci. Să adăugăm că Hyginos (Fabula 190)
pomeneşte despre o anume Leucippe, fiică a lui
Calchas, care, îmbrăcată în haine de preot al lui
Apollon, îi inspiră dragoste propriei sale surori; sau că
un Leucippos din Lycia, urmaş al lui Bellerophon, se
îndrăgosteşte de sora sa şi devine iubitul ei, după care
pleacă să pribegească în Creta şi se întoarce pentru a
întemeia o colonie în Magnesia (Parthenios, Erotika,
5): aceste variante ilustrează o serie de apropieri
curioase între androginie şi incestul dintre frate şi soră.
Leucippe mai este şi numele uneia din fiicele lui
Minyas, care, împreună cu surorile ei, refuză să se
alăture bacchantelor din Orchomenos, în ciuda
stăruinţelor lui Dionysos care i se arată preschimbat
în femeie (Antoninus Liberalis, Metamorfoze, 10).

Povestea cretană a transformării Leucippei în băiat
pare să fi fost născocită ca explicaţie a sărbătorii
Ekdysiilor. Reprezentarea acestui personaj nu putea
fi altceva decît o statuie falică în veşminte femeieşti,
adică un simbol al bisexualităţii. Fetele din Creta îşi
petreceau ultima noapte a fecioriei lor lîngă această
statuie. Tinerele romane, care, pînă la casătorie, purtau
togă, aidoma băieţilor, se împreunau, în ajunul nunţii
lor, cu un simulacru din lemn ce-l închipuia pe Mutinus
Tutunus, falusul. Obiceiuri înrudite, dar nu sinonime.
Logodnica romană se dăruieşte virilităţii întruchipate.
Cea cretană se culcă lîngă o fiinţă falică, ce are nu
numai atribute, ci şi, dacă ne luăm după legendă, un
trecut de femeie. Pe de altă parte, sărbătoarea
Ekdysiilor cuprindea un sacrificiu pentru Leto Phytia
- «care face să crească» -, zeiţă înrudită, probabil, cu
vreo Mare Mamă, capabilă să procreeze singură. Ea
mai cuprindea şi o dezbrăcare, în amintirea, zice
povestitorul, «a momentului cînd Leucippos s-a
dezbrăcat de peplos-ul femeiesc», amănunt
incompatibil cu povestirea, de vreme ce Leucippe
fusese crescută  în haine băieţeşti, iar Leto a
transformat-o înainte ca ea să fi fost recunoscută ca
fată, anume spre a nu fi recunoscută! Nepotrivirea
este instructivă, deoarece ne semnalează ritul central.
I se schimbau oare statuii hainele? Un asemenea rit
nu este nicăieri pomenit. Ar fi vorba, mai degrabă, de
o ceremonie colectivă, în cursul căreia băieţii îmbrăcaţi
în straie femeieşti şi le scoteau, apoi îşi puneau haine
potrivite cu sexul lor. Episodul în cauză era important,
de vreme ce a dat numele sărbătorii înseşi.

Aceste rituri colective ne arată că nu trebuie să
dăm un singur înţeles riturilor nupţiale din Sparta, Argos
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A caza de dientes, Francisco Goya

şi Cos şi că, mai ales, nu trebuie să privim travestirea
intersexuală a partenerilor ca pe un simplu mijloc de
înşelare a demonilor. Cu siguranţă că teama ancestrală
inspirată de actul deflorării nu le era necunoscută
grecilor; ea apare şi în povestea lui Hymenaios. Dar
preocuparea de a dejuca planurile forţelor ostile nu
explică deloc deghizarea intersexuală, a cărei imagine
călăuzitoare rămîne aceea a unei fiinţe duble, analoge
lui Leucippos din Creta. În plus, precauţiile atestate în
folclor o vizează îndeosebi pe
mireasă, mai vulnerabilă şi mai
ameninţată. Legendele greceşti
vorbesc, în schimb, mai mult despre
băieţi îmbrăcaţi în fete. Or, aceasta
este o practică specifică iniţierilor.
Sîntem deci îndreptăţiţi să credem
că avem de-a face, în primul rînd
şi în esenţă, cu un rit de trecere la
care erau supuşi atît băieţii, cît şi
fetele, în momentul integrării în
grupul persoanelor nubile. Declinul
categoriilor de vîrstă a dus la
pierderea caracterului colectiv al
acestei datini şi a valorii ei sociale,
de atingere a maturităţii. Devenind
individuală, ea a ajuns un simplu
obicei de nuntă . Iniţierile
masculine ş i-au păstrat însă
importanţa mai mult timp decît cele
feminine, ceea ce explică
unilateralitatea legendelor.

«Simbolismul iniţierilor, arată
H. Jeanmaire, corespunde
sentimentului că există o opoziţie
fundamentală  între esenţa
masculină , întruchipa tă  de
comunitatea băieţilor, şi elementul
feminin. De aceea, nu rareori se
întîmplă ca, la începutul riturilor de
iniţiere, novicii să se îmbrace cu
veşminte asemănătoare celor pe care le poartă femeile,
şi ca punctul final al acestor ceremonii să fie tocmai
îmbrăcarea în haine bărbăteşti». «Practicile de
travestire şi de schimbare a veşmintelor între cele două
sexe sînt mărturii ale unui simbolism izvorît din aceeaşi
grijă. Principiul feminin se afirmă  în persoana
candidatului la iniţiere, chiar în momentul în care acesta
se va lepăda de el» (Couroi et Courètes, pp. 153 şi
321).

După cum vedem, H. Jeanmaire conferă schimbului
de veşminte o valoare negativă: el ar avea menirea de
a înşela forţele malefice, a căror ostilitate este de temut
într-o perioadă critică (ibid., p. 352), şi, în primul rînd,
de a-l elibera pe băiat de orice esenţă feminină în
momentul integrării lui într-o viaţă nouă. Să acceptăm

deocamdată această explicaţie.
În Ekdysiile sărbătorite în Creta (despre care însă

nu ştim nimic), ca şi în Endymatia - ceremoniile de
Înveşmîntare - de la Argos, care, pe vremea lui
Plutarh, cuprindeau un concurs de muzică ce luase,
poate, locul unor mai vechi întreceri în luptă, dăinuiau,
probabil, anumite rituri de iniţiere. Adesea, iniţierile sînt
însoţite de acte de vitejie. O ceremonie de acest gen
pare a sta la baza poveştii lui Aristodemos, tiranul din

Cyme (Campania, cea. 500
î.Chr.), care, spune Plutarh
(Mulierum virtutes, 261 f), îi
punea pe băieţi să poarte părul
lung şi bijuterii de aur, iar pe fete
să se radă în cap şi să poarte
haine bărbăteşti: cînd această
datină n-a mai fost înţeleasă, ea
a fost interpretată ca o batjocură.

Deghizarea care apare în
Oschophoriile ateniene are loc
într-un context marcat de belşug.
Sărbătoarea se ţinea pe 7 sau 8
Pyanepsion, adică la sfîrşitul lui
octombrie, după  tescuirea
strugurilor. Ea cuprindea libaţii, un
sacrificiu şi o cursă în care se
întreceau nişte tineri alergători
goi, apoi o procesiune ce pornea
de la unul din templele ateniene
ale lui Dionysos şi ajungea la
incinta sacră a Athenei Skiros, de
la Phaleron. În fruntea alaiului
mergeau doi băieţi în straie
femeieşti, purtînd un butuc de vie
încărcat de ciorchini - în greacă,
osche, de unde şi numele
sărbătorii. Cortegiul se îndrepta
spre Phaleron, deoarece acolo se
spunea că a debarcat Dionysos
cînd a adus viţa-de-vie în Attica.

Aşa cum ne este ea descrisă, ceremonia era, cu
siguranţă, o sărbătoare a podgorenilor, dar desluşim
un substrat mai vechi, una din acele probaţii prin care
trec adolescenţii şi care se caracterizează printr-o
travestire sexuală. Atenienii i-au adăugat o justificare
ce nu datează probabil de mai înainte de al doilea pătrar
al secolului al V-lea, adică din vremea în care Cimon
a ales figura lui Tezeu ca simbol al noii Atene şi a
trimis la Skyros după pretinsele rămăşiţe ale eroului.
Oschophoriile au fost atunci interpretate ca o
comemorare a întoarcerii din Creta a lui Tezeu
împreună cu cei paisprezece tineri pe care-i salvase
de la moarte, ucigînd Minotaurul. Pentru a explica
prezenţa celor doi băieţi travestiţi s-a spus că Tezeu,
obligat să ducă la Minos şapte băieţi şi şapte fete, le
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înlocuise pe două dintre acestea cu nişte tineri cu
trăsături feminine, bine deghizaţi, care, la întoarcere,
au venit alături de el în fruntea procesiunii. Travestirea
este aşadar justificată, ca de atîtea alte ori, printr-o
stratagemă care, în plus, aici nu serveşte la nimic,
căci nici o povestire din cîte s-au păstrat nu pomeneşte
de vreun ajutor pe care Tezeu l-ar fi primit din partea
tinerilor deghizaţi. O stratagemă analogă, dar mai bine
inserată în relatare, apare în povestea lui Solon (Plutarh,
Solon, 8). Acesta, vrînd să-i atragă pe megarieni
într-o ambuscadă, vede la capul Colias, la est de
Phaleron, nişte femei care aduceau un sacrificiu
Demetrei.

Atunci, trimite iute la megarieni un om care,
dîndu-se drept fugar, le spune că ar avea un bun prilej
de a le răpi pe cele mai de seamă femei din Atena.
Între timp, nişte flăcăi bine înarmaţi s-au îmbrăcat în
hainele femeilor şi, după ce i-au lăsat pe megarieni să
debarce, i-au căsăpit pînă la ultimul. Ca şi în legendele
lui Hymenaios sau Tezeu, schimbul de veşminte se
asociază cu o faptă de vitejie şi cu cucerirea unor
femei, făgăduită sau realizată. Aceleaşi teme apar în
povestea lui Euthymos din Locri. Un strigoi pretindea,
în fiecare an, să-i fie dată cea mai frumoasă dintre
fetele din Temesa. Euthymos se îndrăgosteşte de cea
care urma să moară; deghizat, el îi ia locul, învinge
strigoiul şi se căsătoreşte cu fecioara (Pausanias, vi,
6, 2). Aceeaşi solidaritate între travestirea sexuală,
fapta măreaţă şi căsătorie apare şi în povestea
următoare, istorisită de Herodot (IV, 145-6), în care
stratagema deghizării este, de astă dată, folosită în sens
invers. Nişte minyeni, urmaşi ai copiilor făcuţi de
Argonauţi cu femeile din Lemnos, fiind alungaţi de pe
insulă de către pelasgi, au ajuns în Laconia şi s-au
stabilit pe Taygeton, unde au apr ins focuri.
Lacedemonienii s-au arătat primitori cu ei, aşa încît
refugiaţii se căsătoriră cu femei din cele mai de seamă
familii spartane, lucru ce-i făcu din cale-afară de
îndrăzneţi. Nemairăbdînd purtarea lor, spartanii au pus
mîna pe ei şi i-au închis la Sparta, aşteptînd lăsarea
nopţii pentru a-i omorî, căci ei nu executau pe nimeni
înainte de asfinţitul soarelui. Nevestele cerură atunci
învoire să meargă să-şi vadă soţii şi, de cum intrară în
temniţă, îşi schimbară straiele cu cele ale bărbaţilor
lor, aşa că aceştia putură să scape şi să se întoarcă pe
Taygeton. Georges Dumézil (Crime des Lemniennes,
pp. 51-4) nu greşeşte deloc atunci cînd vede în această
poveste romanescă justificarea pseudoistorică a unei
ceremonii în cadrul căreia nişte bărbaţi îmbrăcaţi în
femei mergeau în procesiune de la Sparta la Taygeton,
iar pe munte se aprindea un rug, «una din rarele
mărturii ce ne-au rămas în legătură  cu un rit
lacedemonian autentic», rit care conţinea, probabil, ca
şi Oschophoriile, mai multe intenţii iniţial eterogene.

Într-adevăr, în Oschophorii putem deosebi trei

straturi suprapuse: nişte rămăşiţe din iniţierile bărbăteşti,
o sărbătoare prilejuită de culesul viilor şi comemorarea
întoarcerii lui Tezeu. Dacă ele au ajuns să se îmbine
între ele, e pentru că, aşa cum a arătat H. Jeanmaire,
însăşi legenda lui Tezeu îşi trage obîrşia din vechiul rit
social al probaţiilor, căruia, cel puţin în parte, îi dă o
interpretare narativă. Aş vrea să insist aici asupra
punctelor de contact dintre cel de-al doilea element şi
celelalte două. La sărbătoarea tescuirii strugurilor, cine
oare duce butucii de vie, puşi din vreme deoparte,
pentru ca ciorchinii lor să fie încă întregi în mijlocul
toamnei? Cei doi băieţi în straie de fată! Or, am amintit
la momentul potrivit, omonimia cuvintelor butuc şi
scrot. Artiştii care pictează vase cu subiecte dionysiace
interpretează adeseori ciorchinele ca pe un simbol
sexual2.

Nu prea are deci rost să ne întrebăm, aşa cum au
făcut-o savanţii moderni, dacă  numele
Oschophoriilor vine de la ώσχη, butuc de vie, sau
de la όσχή, scrot. Prima etimologie pare mai certă.
Dar oare grecii îşi puneau problema să opteze pentru
vreunul din aceste două înţelesuri? Ei le suprapuneau.
Aşa încît flăcăii în veşminte femeieşti, purtători ai
butucului de vie sacru, evocă exact aceeaşi imagine
ca şi Leucippos din Creta, fata falică.

Lucrul acesta ne face să nu mai considerăm straiul
de femeie ca simbol al unei simple rupturi. Dacă el ar
reprezenta doar lumea pe care novicele urmează să o
părăsească, de ce ar mai insista izvoarele asupra
acestui veşmînt sortit să fie lepădat, fără a semnala
însă niciodată schimbarea menită a-l elibera pe tînăr
şi a-l integra în lumea bărbaţilor? Altfel spus, de ce
este menţionată îmbrăcămintea din perioada «de
desprindere», şi nu aceea din perioada de integrare?
Nici unul dintre autorii care au descris Oschophoriile
nu consemnează faptul că tinerii Purtători ai Butucului
şi-ar lepăda hainele de împrumut. Or, tocmai de la
dezbrăcare pare să vină numele sărbătorii cretane.
Dacă, în această privinţă, legenda comentează în mod
inexact ritualul, nu înseamnă oare că ea omite să
confere veşmintelor femeieşti importanţa pozitivă pe
care o vor fi avut ele în cadrul ceremoniei, şi pe care
nouă ne revine sarcina de a o descoperi?

În afară de Oschophorii, schimbul de veşminte a
lăsat în legenda lui Tezeu doar cîteva urme slabe. Se
povestea totuşi că, sosind eroul la Atena şi, trecînd pe
lîngă Delphinion, nişte muncitori care lucrau pe acoperiş
îl crezură fată şi începură să rîdă de el. Tezeu luă atunci
o căruţă trasă în faţa clădirii şi o azvîrli spre ei.
Istorioara se termină cu un motiv întîlnit în basme:
neaşteptata vitejie a unui om batjocorit pentru aparenta
lui slăbiciune; este vorba de o eroare similară celei
comise de Minotaur, care crezuse că are de a face
doar cu nişte fete, cînd, de fapt, printre ele se aflau,
deghizaţi, cei care urmau să-l răpună.
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Mult mai limpede ne apare rolul travestiului în
legenda lui Ahile, cel puţin aşa cum o povestesc
Cypriile şi poeţii de mai tîrziu, căci Homer a preferat
să treacă sub tăcere acest episod, care pesemne i s-a
părut că nu prea i-ar face cinste eroului. Pentru a-l
ţine departe de expediţia împotriva Troiei, Thetis îşi
trimite fiul în Skyros, la Lycomedes. Deghizat în fată,
Ahile trăieşte printre tinerele sale tovarăşe pînă în ziua
în care căpeteniile oştii greceşti îi întind o cursă:
arătîndu-i nişte arme, ei îl determină să-şi dezvăluie
sexul. Aici, ruptura cu viaţa de femeie este puternic
marcată, lucru ce dovedeşte că este vorba de un rit
de trecere. Pe lîngă aceasta, tradiţia îi atribuie mai
multe nume lui Ahile travestit în fată: adeseori, în
momentul intrării lui în rîndul bărbaţilor, novicele capătă
un nume nou. Trecut prin probele apei şi focului, Ahile
este iniţiatul prin excelenţă. Nu este aşadar de mirare
că legendele insistă asupra episodului feminin din
adolescenţa lui: Servius (Eneida, I, 30) spune că, la
capul Sigeum, exista o statuie a lui Ahile, reprezentat
cu un cercel în ureche, cum poartă femeile. Poeţii tîrzii
au stăruit şi ei, în felul lor, asupra caracterului nupţial
al travestirii: în Epitalamul lui Ahile şi al Deidamiei,
Bion arată cum eroul se travesteşte spre a o cuceri pe
fată, ca Leucippos care voia să o cucerească pe
Daphne, motiv pe care Statius îl reia în Ahileida.
Considerăm că acest element romanţios este gratuit:
mai mult, el se înscrie în linia acelor legende în care
iniţierea implică o cucerire şi o căsătorie.

Lui Tezeu şi lui Ahile li se alătură Heracles, care
se îmbracă în hainele Omphalei, sau Dionysos, care
poartă  rochie lungă  şi cingătoare ca femeile.
Apropierea acestor patru nume ne sugerează o
remarcă pe care se pare că n-a făcut-o nimeni.

Amazoanele sînt fiicele lui Ares, iar modelul lor
este Artemis. În plus (excepţie făcînd doar cultul atestat
la Pyrrhichos, în Laconia, al unui Apollon Amazonios,
despre care nu se ştie însă nimic), ele nu prea au
legături cu ceilalţi zei în afară de Dionysos.

Legenda lor este veche, de vreme ce o găsim gata
închegată în poemele homerice. Viaţa lor romanţată,
istorisită de o seamă de autori recenţi (Quintus din
Smyrna, Tzetzes), fusese tratată, cu mult înainte, de
pictorii de vase. Episoadele ei pot fi grupate în trei
serii.

Penthesileia îl înfruntă pe Ahile şi este ucisă de
acesta, Tezeu învinge o altă amazoană, pe care o
cunoaştem sub numele de Antiope sau Hippolyte. Ea
se căsătoreşte cu el, îi dăruieşte un fiu şi moare. O a
treia, Melanippe sau Hippolyte, este biruită de
Heracles.

Cu alte cuvinte, zeii sau eroii care au legături cu
Amazoanele - Dionysos, Heracles, Ahile, Tezeu - sînt
aceiaşi zei sau eroi pe care-i întîlnim travestiţi în femei.
Or, indiferent de originea Amazoanelor, anticii vedeau

în ele nişte femei care se comportau ca nişte bărbaţi.
Altfel spus, cuplurile Ahile-Penthesileia, Tezeu-
Hippolyte, Heracles-Melanippe atestă acelaşi contrast
fundamental pe care am arătat că-l formează
Leucippos şi Daphne: de o parte, un bărbat deghizat
în femeie; de cealaltă, o femeie care poartă arme
bărbăteşti. În cele trei poveşti cu Amazoane piere
femeia, iar travestiul nu joacă, în viaţa adversarului ei,
decît un rol secundar. Aceiaşi termeni, inversaţi însă,
se regăsesc în povestea lui Leucippos din Elea: de
astă dată, bărbatul poartă un nume ce vine de la
cuvîntul «cal», şi tot el moare în veşmintele de
împrumut. Evocarea unei femei înarmate, pregătite de
vînătoare, şi a unui bărbat îmbrăcat femeieşte ne oferă
o imagine a androginiei mai clară decît aceea care se
desprinde din poveştile cu amazoane - deşi apar şi aici
nuanţe similare.

La anumite ceremonii prilejuite de sărbătorile lui
Bacchos, credincioşii erau obligaţi să se îmbrace în
haine de femeie. Cei care executau în cinstea zeului
dansul numit Ithyphallos, ca şi cei care escortau
falusul - şi cărora li se spunea chiar ithyphalloi -,
purtau cu toţii veşminte specifice sexului opus. În Egipt,
la începutul secolului al IV-lea î.Chr., bărbaţii se
îmbrăcau femeieşte cu ocazia procesiunii în cinstea
lui Dionysos. Filosoful Demetrios din Phaleron a refuzat
să facă acest lucru, atrăgîndu-şi astfel dizgraţia regelui
Egiptului, care se considera o incarnare a lui Bacchos.
În veacul I al erei noastre, Apollonios din Tyana
interpreta, se pare, travestirile prilejuite de
Anthesteriile ateniene ca pe o insultă adusă eroilor
de la Marathon3. Nici Demetrios, nici biograful lui
Apollonios nu mai înţelegeau sensul pe care-l avusese
cîndva această datină străveche; şi o considerau
scandaloasă, deoarece vedeau în ea un semn al
efeminării.

Skirophoriile erau sărbătorite la Atena de către
femei, cu puţin înainte de solstiţiul de vară. De la o
asemenea sărbătoare se întorc, hotărîte să se îmbrace
în haine bărbăteşti, protagonistele Adunării femeilor
de Aristofan. Nu avem însă nici o dovadă irefutabilă
că această sărbătoare agrară ar fi inclus şi o travestire
sexuală.

În Samos, la marile sărbători ale Herei, bărbaţii se
îmbrăcau în nişte rochii albe, lungi, cu trenă, îşi prindeau
părul în nişte plase de aur şi purtau chlidones, pe care
lexicografii le definesc ca pe nişte brăţări şi coliere
feminine (Athenaios, XII, 525).

Alte sărbători, la care ambele sexe se travestesc
şi în care deghizarea joacă un rol esenţial, sugerează
rituri ale fecundităţii.

Locuitorii din Argos celebrau, în luna Hermaios,
Hybristika, o sărbătoare la care femeile se îmbrăcau
în bărbaţi şi viceversa. Pe vremea lui Plutarh
(Mulierum virtutes, 245 e) se povestea că aceasta
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se făcea în amintirea eroismului poetei Telesilla, care,
în primii ani ai secolului al V-lea, apărase, în fruntea
unei cete de femei, cetatea asediată de regele Spartei,
Cleomenes; explicaţie pseudoistorică, născocită după
pierderea adevăratului înţeles al ritului.

Căci aici nu mai este vorba de un veşmînt pus în
mod simbolic, prin care unul sau mai mulţi tineri ar fi
căutat să imite vreun personaj de legendă, ci de un
schimb reciproc de haine. Numele sărbătorii sugerează
o dezlănţuire carnavalescă, presărată cu înjurături şi
cu glume deocheate. Din nefericire, Plutarh nu a
consemnat decît episodul cel mai izbitor; şi ni-l prezintă
ca atare, desprins de orice context psihologic, denaturat
de o justificare factice care nu i se potriveşte cîtuşi de
puţin. Era oare vorba de un simplu interludiu ce marca,
prin completa răsturnare a tuturor obiceiurilor, o ruptură
de moment cu viaţa de zi cu zi? H. Jeanmaire a
demonstrat în Dionysos importanţa psihologică a unor
asemenea rupturi în riturile bahice. Nu este deci de
mirare că Philostratos descrie în aceşti termeni
komos-ul, adică Ospăţul sau Chiolhanul; dar acest
komos este şi un element al sărbătorilor lui Dionysos:
«El merge, însoţit de un alai numeros, în care fetele se
amestecă printre bărbaţi, căci komos îi îngăduie femeii
să facă pe bărbatul, iar bărbatului să se îmbrace în
straie de femeie şi să umble precum femeile»
(Imagines, I, 2). Artemidoros scrie în Cheia viselor
(II, 3, 84) că este mai bine ca omul să se viseze îmbrăcat
cu hainele lui obişnuite, dar că îmbrăcămintea pestriţă
sau femeiască nu poate dăuna unui bărbat, dacă este
purtată la sărbători sau la petreceri. Această datină
trebuie să fi fost foarte răspîndită, căci un număr de
vreo cincisprezece vase înfăţişează nişte personaje cu
barbă, în rochii de femeie, a căror preocupare principală
pare a fi distracţia. Unii sînt, în mod vădit, bărbaţi
deghizaţi; celelalte sînt femei - uşor de recunoscut după
faptul că-şi poartă părul strîns în coc sau prins cu o
eşarfă - şi poartă bărbi false. Cercetătorii s-au întrebat
adesea dacă aceste vase înfăţişează o ceremonie
anume: probabil că  este vorba de acel komos
caracteristic tuturor sărbătorilor lui Dionysos.

Artemidoros (sec. al II-lea e.n.) şi Philostratos (sec.
al III-lea) vorbesc de parcă ar descrie nişte distracţii
profane - cum probabil că şi erau pe vremea lor. În
schimb, cîteva însemnări referitoare la sărbătorile ce
se ţineau în Laconia în cinstea Artemidei, ne îngăduie
să întrezărim un trecut foarte îndepărtat, cînd carnavalul
intersexual îşi păstra încă întreaga valoare religioasă.
Desluşim aici şi un fel de magie a fecundităţii. Bărbaţii
îmbrăcaţi în straie de femeie, cu feţele acoperite de
măşti groteşti, dănţuiau, cîntau şi îşi aruncau vorbe
spurcate. Se pare (izvoarele de care dispunem sînt
foarte alterate) că femeile purtau, cu acest prilej,
falusuri. Într-o însemnare a lui Hesychios citim
următoarele: «Femeile care-i aduc sacrificii Artemidei

se numesc lombai, ca şi falusul, din cauza ţinutei
impuse de joc». Puţinele lucruri pe care le ştim despre
acest rit sugerează nu numai o travestire intersexuală,
ci chiar un schimb complet de roluri în cursul unor
dansuri cu semnificaţie foarte precisă. Înainte de a
deveni o fecioară capricioasă, Artemis fusese o zeiţă
a vegetaţiei şi a fertilităţii. În Elida, ea era venerată
ca Artemis Kordaka, de la kordax, numele unui dans
ritual care avea să  ajungă  ulterior un simplu
amuzament. Împerecherea sexuală stimulează
fecunditatea pămîntului. Demeter se împreunează cu
Iasion pe o brazdă întoarsă de trei ori de cuţitul plugului
şi, pînă nu de mult, ţăranii din regiunea Campine
(Belgia) se culcau cu nevestele pe ogor, pentru a avea
parte de o recoltă mănoasă. Iar Ernst Buschor are,
poate, dreptate să considere că la originea deghizării
din cadrul comediei stă o sinteză a bărbatului şi femeii,
întruchipată de nişte demoni pîntecoşi şi cu funduri
mari. În dansurile din Laconia, curios este faptul că
rolurile apar inversate din punct de vedere sexual.
Bărbaţii îmbrăcaţi femeieşte şi femeile cu falus
amintesc din nou imaginea călăuzitoare a sărbătorilor
cretane închinate lui Leucippos sau a Oschophoriilor
ateniene: o fiinţă falică înveşmîntată în peplos-ul
femeiesc. Iar această imagine este, în toate cele trei
cazuri, asociată unui sacrificiu. În sfîrşit, dacă e să
dăm crezare unei note răzleţe a lui Hesychios (s.v.
Gephyris), cînd procesiunea eleusină trecea podul
peste Kephisos, ea era întîmpinată de un bărbat în
haine de femeie, care începea să-i ridiculizeze pe
iniţiaţi, luîndu-i peste picior chiar şi pe cei mai de vază
dintre ei, cărora le spunea pe nume.

La Roma, cu prilejul Micilor Quinquatrii, care se
ţineau la idele lui iunie în cinstea Minervei, cîntăreţilor
din fluier le era îngăduit ca, vreme de trei zile, să umble
prin tot oraşul mascaţi şi îmbrăcaţi ca femeile, în rochii
lungi şi pestriţe. Romanii comemorau astfel o secesiune
a cîntăreţilor din fluier, împrejurare în care aceştia
plecaseră cu toţii la Tibur, de unde fuseseră aduşi înapoi
beţi, după ce fuseseră luaţi drept fete.

Toate aceste «carnavaluri», komos-ul dionysiac,
riturile din Laconia, din Argos sau de la Roma lasă să
se întrevadă o sumă de intenţii suprapuse, greu de
deosebit între ele. Se prea poate ca pretutindeni să fi
dăinuit, în amestec cu multe alte lucruri, vreo rămăşiţă
a ceremoniilor de iniţiere. În cadrul acestora din urmă,
schimbul de veşminte va fi însemnat nu numai
desprindere de un grup şi integrare în altul, ci şi
continuitate şi fecunditate, valori pe care le vom aborda
şi contura în capitolele următoare. Cînd acest sens a
fost dat uitării, cînd această valoare a ajuns să fie
greşit înţeleasă, travestirea nu mai putea duce decît
la bufonerie şi obscenitate. Căci asta este soarta
tuturor lucrurilor legate de viaţa sexuală: la început, o
anume teamă  respectuoasă  face ca ele să  fie
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înconjurate de interdicţii şi mister. Odată învinsă,
această teamă se risipeşte într-un hohot de rîs, fără a
lăsa loc sentimentelor intermediare. Micile simboluri
sexuale de care anticii se slujeau pentru a alunga
deochiul se numeau geloia, ridicula.

* *  *
Istoricul cipriot Peon (care a trăit, probabil, pe

vremea Ptolemeilor) relatează o serie de fapte pe care
Plutarh le-a inserat în Viaţa lui Tezeu (20). Pe cînd
Tezeu o aducea din Creta în Attica pe Ariadne, o
furtună le împinse vasul spre Cipru. Tezeu o debarcă
pe Ariadne, care era însărcinată şi bolnavă, la
Amathus. Încercînd să-şi pună corabia la adăpost, el a
fost purtat spre larg. Ariadne a murit fără a apuca să
nască, iar femeile care au vegheat-o în ultimele ei clipe
au înmormîntat-o chiar acolo. De atunci, spune Peon,
oamenii din Amathus îi aduc Ariadnei sacrificii în ziua
a doua a lunii Gorpiaios. În cursul ceremoniei, un tînăr,
întins pe un pat, imită ţipetele şi mişcările unei femei în
chinurile facerii.

Nici un fel de paralelă nu lămureşte cîtuşi de puţin
acest rit, căci el nu este analog «lăuziei tatălui» -
practică nu publică, ci privată, ce constă în a da îngrijiri,
îndată după naştere, tatălui, care rămîne la pat, şi nu
mamei, care se ridică imediat şi îşi vede de treburi.
Această ceremonie nu cuprinde, nicăieri unde este
atestată, o simulare a naşterii. Unii dintre autorii tîrzii
o semnalează ca pe o particularitate locală în Corsica,
în Spania, sau la anumite popoare din zona Mării Negre,
ceea ce pare să indice că ea nu exista în Grecia şi
Italia. Tot ce putem spune despre ritul din Amathus
este, în primul rînd, că el face parte din cultul Ariadnei-
Afrodita şi că, tot în insula Cipru, exista un cult al
Afroditei androgine. Mai mult, în Creta, patria Ariadnei,
deghizările intersexuale nu erau necunoscute, deşi
monumentele pe care apar ele reprezentate interzic
orice interpretare. În sfirşit, anticii au legat această
datină ciudată de legenda peripeţiilor lui Tezeu, sensibili
fiind la faptul că în povestea eroului apar şi alte travestiri.

* * *
Lăsînd deoparte acest caz izolat, să amintim, în

cîteva cuvinte, elementele comune ce se desprind din
celelalte.

Travestirile sînt practicate de grupuri întregi de
oameni. În riturile nupţiale, caracterul lor aparent
individual nu trebuie să ne înşele: înseşi căsătoriile au
fost, la început, colective, de vreme ce tinerii care
primiseră iniţierea trecînd cu bine toate probele, intrau
toţi odată în rîndul persoanelor nubile. Acest obicei
arha ic explică  aşadar legendele în care apar
concomitent o travestire, o faptă vitejească şi cucerirea
unei mirese. Dacă, în cadrul iniţierilor, vitejia, travestirea
şi căsătoria erau etape coordonate ale unei ceremonii

complexe - deşi ordinea lor ne este necunoscută -,
legendele fac, în schimb, din cel de-al doilea rit, al cărui
sens devenise între timp obscur, o stratagemă menită
a asigura victoria şi, astfel, dobîndirea unei soţii.

Probabil că şi fetele, împărţite pe grupe de vîrstă,
îmbrăcau, la un moment dat, veşminte bărbăteşti. Lipsa
de importanţă a iniţierilor feminine, ca şi o anume
indiferenţă a grecilor faţă de femei, explică de ce din
acest rit nu au rămas urme decît în cîteva obiceiuri de
nuntă.

Cu totul alta este semnificaţia schimbului reciproc
de veşminte, practicat în cadrul unor sărbători anuale
care erau, pe cît se pare, foarte deşănţate. Acestea
cuprindeau dansuri şi jocuri asociate, credem, unor rituri
ale fecundităţii. Apar aici zeităţi ale vegetaţiei, precum
Dionysos şi o Artemis arhaică. Pe Dionysos îl vom
regăsi printre zeii dubli, iar travestirea reciprocă o vom
reîntîlni în cultul unei figuri bisexuate - Aphroditos.

Legătura constantă dintre travestire şi împreunarea
sexuală ne obligă să vedem în schimbul reciproc de
veşminte şi altceva decît un simplu rit de trecere care
ar însemna doar integrarea definitivă şi deplină a
tinerilor în grupul bărbaţilor. Androginia simbolică
trebuie să fi avut o valoare pozitivă şi benefică: fiecare
din cele două sexe primea cîte ceva din puterile
celuilalt4.

Note:
1. În legătură cu Hymenaios, v. articolul lui JOLLES în

P.-W. (1914). Povestea lui Minos este banalizat ă de către
Apollodoros (III, 15, 1). - Privitor la eficacitatea magico-
religioasă a împreunării cu un animal, cf. A. VAN GENNEP,
Rites de passage , p. 246; M. MAUSS, Manuel
d’ethnographie, p. 186.

2. Dovadă craterul cu figuri negre ( Am. Journ. Arch., t.
XXXVI, 1932, p. 97, fig. 7; Rev. Et. gr., t. XLVI, 1933, p. 138,
fig. 3), în prezent la New York, atribuit lui Lydos, pe care se
vede cum Hephaistos este adus înapoi în Olimp de alaiul
bahic. Elementele sexuale sînt, ca de obicei, desprinse de
zeu şi dispuse în jurul lui. Hephaistos merge c ălare pe un
catîr ithyphallic. Un silen ţine în mînă o coardă de vie în
formă de şarpe, cu un ciorchine mare pe ea, şi care-i iese
parcă din sex.

3. HESYCHIOS, s.v. Ithyphalloi; PHOTIOS, 105, 9; Semos
din Delos apud ATHENAIOS, XIV, 16, 622; LUCIAN, De
calumnia, 16; PHILOSTRATOS, Apoll., IV, 21. Din păcate,
ne este imposibil să precizăm la ce zonă şi la ce epocă se
referă aceste informa ţii. Philostratos este singurul care
vorbeşte despre travestiri la Anthesterii.

4. H. BAUMANN, Das doppelte Geschlecht ,
interpretează la fel ca noi schimbul ritual de ve şminte (pp.
45-81), dar dă o explicaţie diferită travestirii în femeie a
bărbaţilor în doliu (p. 51); el crede c ă aceştia se îmbrăcau ca
femeile pentru a putea plînge în voie, ca ele.
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Occidentalii au un fel cu totul aparte de a fi în lume,
ascuns sub vălul diferenţelor naţionale, religioase,
sociale.

Această unitate profundă rezulta dintr-o viziune
antropocentrică a existenţei. Nu atît în maniera
umaniştilor optimişti incarnaţi de Erasmus, care mai
că nu făceau din om egalul
bunului Dumnezeu, cît în cea
a lui Luther şi a cohortelor de
pesimişti, care vedeau natura
umană traversînd epocile de
fier, de foc şi de sînge. În ochii
lor, Creatorul apare teribil şi
răzbunător. În alţi termeni, el
nu este deloc un principiu
îndepărtat; invizibil, el se
apropie de-acum înainte cît
mai mult de om pentru a-i dicta
legea sa de bronz, prin
intermediul semnelor mîniei
sale: calamităţi, monştri,
comete. La rîndu-i, Satan
devine mai prezent, mai activ,
mai malefic, dat fiind ca el
acţionează avînd autorizaţia
divină pentru a-i pedepsi pe
păcătoşi sau pentru a-i ispiti. Cu atît mai mult cu cît el
se poate incarna într-un cadavru sau împrumută un
corp oarecare, ceea ce îngerii nu pot face, după cum
afirmă exorciştii.

În termeni istorici, povara culpabilităţii personale
creşte, aşadar, cu mult pentru creştinii cei mai
conştienţi, cei mai familiarizaţi cu definirea acesteia
în vigoare în cultura lor. Diavolul constituie expresia

directă a acestei culpabilităţi. Urmîndu-i traiectoria în
imaginarul colectiv, e posibil să asistăm la afirmarea
unui mit mult mai larg decît forma religioasă şi morală
care l-a lansat: cel al responsabilităţii totale a individului.
Imaginea unui Dumnezeu teribil, la curent cu orice
faptă a fiinţei umane, cheamă, în ecou, imaginea

demonului, de o extraordinară
forţă de convingere, care îşi
urmează, pas cu pas, victima,
de la leagăn şi pînă  la
mormînt. Acest mecanism de
personalizare şi interiorizare a
păcatului constituie însăşi
temelia modernizării
Occidentului. Anume în acest
sens trebuie recitită celebra
teorie a lui Max Weber, din
L’Étique protestante et
l’esprit du capitalisme1

(Etica protestantă şi spiritul
capitalismului). Virulenta
polemică  declanşată  între
economişti cu privire la
lucrarea dată a făcut să se uite
că este vorba de un eseu de
sociologie a religiilor2. Autorul

pune problema singularităţii istorice a culturii
occidentale. Ceea ce spune el despre tensiunea internă
a insului protestant, în căutare de dovezi concrete, în
chiar existenţa sa, ale predestinării divine, poate fi
extins asupra tuturor combatanţilor credinţei dintr-o
Europă a intoleranţei. Începînd cu mijlocul secolului al
XVI-lea se deschide o epocă de mari nelinişti într-o
lume considerată drept catastrofală, sub ochiul

(fragment din O istorie a diavolului, Civiliza ţia
occidentală în secolele XII-XX, Robert Muchembled)
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necruţător al lui Dumnezeu. În egală măsură, catolicii
şi protestanţii cred a vedea cum se deschide abisul
infernal sub paşii lor, diavolul pîndind orice ocazie pentru
a le invada fiinţa. Mecanismul culpabilizării persoanei
astfel solidarizată duce la o căutare nebună de dovezi
că Creatorul nu a abandonat oamenii. Eroismul creştin,
misiunile externe, evanghelizarea altor popoare,
distrugerea duşmanilor interiori reprezentaţi prin
vrăjitori, toate aparţin aceluiaşi univers. Îndoiala
care-i macină pe aceşti oameni este adeseori un motor
cît se poate de puternic al acţiunilor lor, totodată ea îi
conduce pe calea civilizării moravurilor, în strînsă
legă tură , după  Norbert Elias, cu dinamica
Occidentului3.

Urmînd această tramă, redefinirea frontierelor
dintre om şi animal, trasate la finele Evului Mediu, a
pregătit terenul pentru o „revoluţie” a corpului
prezentată în capitolul precedent. Atît în ţările
protestante, cît şi în cele catolice, sexualitatea se vede
încadrată în limite restrînse de către religie, morală,
dar şi, în egală măsură, de medicină şi dreptul penal.
Frica de „monştri” născuţi în urma raporturilor
împotriva naturii ţine de aceeaşi logică a interzicerii
oricărei relaţii sexuale în afara căsniciei, legăturile
familiale şi sociale consolidîndu-se sub tutela comună
a părinţilor, soţilor, reprezentanţilor autorităţilor
religioase şi civile care se confundă între ele. Fondul
chestiunii se află în întărirea verigilor de autoritate,
prin luarea sub tutelă a femeilor. De la teribilul mit
satanic al vrăjitoriei la turpitudinile cele mai ordinare
pretinse corpului lor insaţiabil, femeile sînt desemnate
drept dezorganizatoare ale lumii. Prin urmare, trebuie
să fie încadrate cu cea mai mare rigoare. Sex interzis,
femei supravegheate: aceste teme constituie o dovadă
a faptului că lucrurile esenţiale se întîmplă în sfera
corpului. În aşteptarea autocontrolului propriu-zis,
realizat încetul cu încetul la curte şi în cercurile
orăşeneşti superioare începînd cu cea de-a doua treime
a secolului al XVII-lea4, frica de sine este motorul
principal al evoluţiei, din 1550 şi pînă pe la 1650.

A speria în scopul de a educa, iată o posibilă deviză
a acelor timpuri. Discursul Bisericii nu este suficient,

nici cel al justiţiei criminale, în pofida spectaculoaselor
procese puse în scenă. Imaginarul occidental în
domeniu este făurit cu adevărat de mai multe generaţii
de scriitori care se adresează unui public cititor în
creştere, fără a atinge vreodată în profunzime masele
populare propriu-zise. O cultură tragică găseşte
într-adevăr căi noi, nebătătorite, prin intermediul artei
şi mai ales într-un tip de literatură dominată de figura
demonică, atît în Germania protestantă, cît şi în Franţa
catolică, de exemplu. Realităţile judiciare şi fantasmele
se împletesc intim în cărţi, plachete, scrieri ocazionale
de cîteva pagini povestind un „canard”, adică un fapt
divers sîngeros, teribil sau curios, precum şi în primele
ziare ale epocii. Creşterea unui public cititor compus
în mod esenţial din citadinii ieşiţi din categorii înstărite
sau din păturile de mijloc traduce emergenţa, într-o
Europă divizată, a unei concepţii culturale unificate în
jurul figurii emblematice a lui Satan. Aşadar, diavolul
are şi cîteva efecte benefice, deoarece el participă -
dar oare Dumnezeu nu-l manevrează după bunul său
plac? - la efortul identitar al continentului. Versantul
întunecat al culturii noastre este constituit cu adevărat,
lăsînd moştenire secolelor următoare tradiţii rămînînd
foarte vii, în pofida reculului sau a dispariţiei demonului
care face grimase. Nici mai mult, nici mai puţin, este
vorba de edificarea unor fundamente de identitate
culpabilizată, înainte ca aceasta să fie pusă în lumină
de Doctorul Jekyll al lui Stevenson şi de colegul său
vienez, Sigmund Freud.

Note:
1. Prima versiune germană apare într-o revistă în 1904 şi

1905. A se vedea versiunea franceză: Max Weber, L’Éthique
protestante et l’Esprit du capitalisme , Paris, Plon, 1964.

2. Philippe Besnard, Protestantisme et Capitalisme. La
controverse post-wébérienne, Paris, A. Colin, 1970, în
special p. 18-19.

3. N. Elias, La Civilisation des mœurs, op. cit.; idem. La
Dynamique de l’Occident , Paris, Calmann-Levy, 1975.

4. R. Muchembled, La Société policée , op. cit.,
capitolul III.
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Povestea s-a petrecut tare
demult, imediat după marele
cutremur pe timpul
Împuşcatului de mai târziu.

Eu, tânăr obstetrician în
maternitatea Pantelimonului, care purta pe atunci
numele de „23 August”. Ea, o născătoare ca toate
născătoarele, poporancă de-a noastră. Stătea în camera
de gardă, aşteptând în picioare, că era lume la rând,
cu burta la gură şi muşchii feţii i se strâmbau ritmic
când o cuprindeau durerile facerii. Lângă ea, o femeie
în vârstă, să fi fost mama, să fi fost soacra, cu o
pungă de plastic: săpun şi prosoape. Pe vremea aceea
încă se ţinea datina: prosop şi săpun pentru moaşă,
prosop şi săpun pentru doctor. Doctorilor care se
ocupau de naşteri le spunea lumea mamoşi. Prosop
pentru mamoş, prosop pentru moaşă. Riturile trecerii.

Când se deschidea uşa, îşi întindea gâturile de pe
hol cioporul de neamuri, însoţitorii născătoarei femei.
Obiceiul acesta de năvală îl luaseră de la ţiganii cu
care locuiau în devălmăşie dincolo de pojghiţa de
blocuri cu care flancase şoseaua Tovarăşul.

Mă cântăreau atent din ochi, simţeam fizic apăsarea
privirilor, cumpănind dacă să mă acosteze sau nu. Când
i-a venit rândul, privind pieziş către gâturile din uşa
întredeschisă, am rostit sentenţios: Următoarea!

Nu apăruseră ecografele pe la noi, diagnosticul îl
puneai cu urechea şi buricele degetelor, iar medicii
încă se mai bucurau de prestigiu. Până şi autorităţile ţi
se adresau cu „dom’ doctor”, de parcă li se încurca
limba la cuvântul tovarăşe.

Femeia în vârstă, mamă, soacră, ce-o fi fost ea,
i-a descheiat grijuliu născătoarei nasturii de la capot, a
şoşonit-o şi a ajutat-o să urce pe masă, după care am
purces, important, la rutina examinărilor clinice şi am
înlemnit, ca şi cum un curent m-ar fi străbătut dinspre
cap spre picioare. Gravida nu era gravid ă. Avea un
uter normal, poate oleacă mai mare, aşa, ca un măr
pădureţ. Sarcină-fantomă, mi-a trecut dintr-odată prin
minte, că, de, eram băiat citit, îi lecturasem pe clasici.
Scria în Martius, un tratat nemţesc tradus de ai noştri,
şi în nişte tratate vechi pe care le-am citit în francez ă.

Neamţul menţiona sec, pe scurt, o asemenea
posibilitate, pe când franţujii o descriau larg, stufos,
de parcă ar fi făcut eseistică, nu degeaba afirma Cioran
că la Paris până şi portarii se visează a fi scriitori.

Din tratatul franţujilor am aflat de regina Mary, fiica
lui Henric al VIII-lea, zisă şi Bloody Mary, Mary cea
sângeroasă, care ar fi suferit de aceast ă patologie,
sarcina ei fantomă ducând în ultimă instanţă la urcarea
pe tron a Elisabetei a II-a.

Cu toate că eram uluit, mi-am ţinut firea, nimeni
n-a reuşit să-mi citească ceva de pe fa ţă.

Am păşit uşor, precaut, în câmpul tactic, precum
pisica pe acoperişul fierbinte. Am luat-o de departe cu
anamneza. Mai întâi, data ultimei menstruaţii, când a
simţit primele mişcări ale fătului şi la urmă de tot am
întrebat-o indiferent, într-o doară:

- În cursul sarcinii, te-a urmărit cineva?
- Doctorul Gigi P., a răspuns vesel şi cu respect

pacienta.
M-am dus târziu, aveam deja burta mare.
- Ce-a spus când te-a examinat?
- De examinat, nu m-a examinat, că şedea la birou.

M-a văzut doamna moaşă şi i-a spus că sunt în şapte
luni.

- Şi domnul doctor?
- I-a spus doamnei moaşă: taie-i, fă, prenatalul.
Asta era. Asta dorisem să aflu. Femeia a stat acasă

două luni, primind bani de la stat. Concediu prenatal.
Pe doctorul P., un om care se apropia de pensie, îl

cunoşteam bine. Glumeţ, apropiat de pacienţi, relaţie
socială facilă. Ideal pentru munca de policlinică. Nu ştiu
dacă chiar s-ar fi lăsat operaţi de el, dar la policlinică îl
iubea lumea. Băiat bun, se trăgea de şireturi cu clientele.

După examinarea completă a femeii, un lucru mi-a
fost clar. Nea Gigi avea o problemă. Era un rahat.

Cel mai greu a fost să-i comunic familiei. A durat
ceva timp până s-au dumirit oamenii.

Sobru, îndurerat, am fost zgârcit la cuvinte.
Că dacă o luam cu Henric al VIII-lea şi Sângeroasa

Mary, necăjiţi cum erau, riscam să fiu luat la bătaie.
Treaba cu fantoma până la urmă au înţeles-o. Nu

întâmplător cel mai mare aport al Olteniei la cultura
universală, după Brâncuşi, sunt moroii.

Mai târziu am raportat şefilor şi s-a declanşat
operaţiunea „Scăpaţi-l pe Gigi”.

Doctori, directorul fabricii în care era salariat ă femeia,
secretarul de partid, funcţionari din Ministerul Muncii,
cu toţii au pus umărul, dar aşa, cu discreţie.

Dacă nu era vorba de politic sau de furt din avutul
obştesc, sistemul era săritor, îşi sprijinea oamenii.

Nici măcar sancţiune administrativă nu a primit. Cum
să pedepseşti pentru ceva care nu există?

Asta a fost tot.
Pe femeie n-am mai văzut-o.
Nu ştiu dacă s-a bucurat de copii.
Doctorul P. a murit într-un accident de maşină.

Superficial şi distrat cum era, n-a acordat prioritate de
dreapta.

Şi comunismul s-a prăbuşit.
Praful s-a ales de toţi şi de toate.
Aflat pe ultimul ţărm, la punctul de inflexiune în care

trecutul e mai important decât viitorul, mă încolţeşte,
mă apasă şi nu-mi dă odihnă gândul dement al existenţei
fantomă.
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Am vorbit despre ambivalenţa sexuală a şarpelui.
Ea se traduce, în acest aspect al simbolismului său,
prin aceea că şarpele este deopotrivă uter şi falus.
Acest fapt este atestat printr-un mare număr de
documente iconografice (atît
din neoliticul asiatic, cît şi din
culturile amerindiene), în care
trupul şarpelui (falic în
totalitatea lui) este împodobit
cu romburi (simboluri ale
vulvei). Eliade (ELIC, 306)
relatează un mit negrito în
care apare limpede
simbolismul matricial: pe
drumul ce duce la palatul lui
Tapern trăieşte un şarpe
mare, dedesubtul covoarelor
pe care le ţese pentru
Tapern. În pîntecul lui sînt
treizeci de femei frumoase,
podoabe de pus pe cap şi
altele. Pe spinarea lui trăieşte
un chinoi, numit arma-
şaman, care păzeşte această
comoară. Dacă un chinoi vrea
să intre în burta şarpelui, el
trebuie să treacă prin două
încercări de felul celor ce preced intrarea printr-o
poartă fermecată - deci de tip iniţiatic. Dacă izbuteşte,
îşi va putea alege o soţie.

Stăpîn peste femei şi peste fecunditate, şarpele este
adeseori socotit ca răspunzător de scurgerile
menstruale, rezultat al muşcăturii lui. Krappe
precizează vechimea acestei credinţe pe care o găsim
atestată în legendele despre Ahriman şi în cele de
origine premazdeeană. O regăsim şi în mediile rabinice,

care pun menstruaţia pe seama legăturilor dintre Eva
şi şarpe, aşa cum o arată Salomon Reinach; ea apare
şi la papuaşii din Noua Guinee. Toate aceste exemple
demonstrează afinitatea simbolică dintre şarpe şi umbră

- şi ea socotită drept un
suflet fecundant şi deci ca
un soi de Don Juan, aşa cum
o arată psihanalistul Rank în
eseul său despre Don Juan,
unde umbra apare ca un
dublet simbolic al şarpelui:
în India centrală, teama
femeilor de a fi fecundate
de umbră este larg
răspîndită. Femeile
însărcinate se feresc să
calce peste umbra unui
bărbat de teamă că,
astfel, copilul lor va
semăna cu bărbatul
respectiv (...) Umbra este
aşadar simbolul for ţei
procreatoare a bărbatului
care reprezintă nu numai
procreaţia în general, ci
şi reînvierea prin urmaşi
(RANG. 98).

Atare credinţe au lăsat urme şi în folclorul european.
Potrivit lui Finamore (Tradizioni popolari abruzzeri
citat în EUT), în Abruzzi se crede, pînă şi în zilele
noastre, că şarpele se împreunează cu femeile. În
Franţa, Germania, Portugalia ş.a.m.d., femeile din unele
regiuni se tem ca nu cumva, în timp ce dorm, să le
intre în gură vreun şarpe - mai cu seama în perioada
menstruaţiei - care să le lase gravide.

(Fragment din Dicţionar de simboluri, Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Editura Artemis, Bucureşti, 1995)
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La 24 octombrie 2016, Muzeul Brăilei
„Carol I” s-a adresat Academiei Române cu
întrebarea dacă membrii colectivului de
cercetare ştiinţifică, alcătuit de-a lungul anilor,
mai ales după 1989, pot să desfăşoare activităţi
în domeniu sub egida înaltului for ştiinţific şi de
cultură al ţării.

Se ştie că, încă din perioada interbelică, ing.
Gh. T. Marinescu, întemeietorul mişcării
culturale regionale „Analele Brăilei”, şi-a dorit
trei importante obiective pentru cunoaşterea în
profunzime a Brăilei:

1. o revistă de cultură regională (cu profil
istoric şi etnografic – „Analele Brăilei”, seria veche,
1929-1940), asumată ulterior de Muzeul brăilean (serie
nouă, 1993-2017);

2. un muzeu de istorie al Brăilei (întemeiat ca
Muzeu ştiinţific la 23 august 1881, prin Decret Regal
nr. 2134);

3. un Institut al Dunării.
Dacă primele două deziderate au fost împlinite încă

din timpul vieţii lui Gh. T. Marinescu, cel de-al treilea,

CENTRUL DE STUDII DUNĂRENE
DIN CADRUL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I” –

SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE

Institutul Dunării la Brăila, menit cercetărilor istorice,
arheologice şi, de ce nu, biologice, a rămas un punct
neîmplinit din Schiţa de Program gândită de ing. Gh.
T. Marinescu în 1929, la Centenarul eliberării Brăilei
de sub turci.

Iată că acum, în preajma marii sărbători – 100 de
ani de la realizarea României Întregite –, dar şi a 650
de ani de atestare documentară a oraşului Brăila,
credem că putem împlini şi acest deziderat, cel al unui
centru de cercetări istorice şi arheologice, dar şi
culturale, de către colectivul de la Muzeul Brăilei „Carol
I”, pe care Academia Română l-a aprobat prin adresa
nr. 1064 din 20.12.2016.

Gândim în perspectivă amplificarea unei astfel de
activităţi cu alte domenii ale cercetării ştiinţifice, astfel
încât Centrul de Studii Dunărene să poată reliefa cât
mai multe faţete ale specificului istoric şi cultural al
celui mai mare port al Ţării Româneşti de altă dată,
puternic centru negustoresc, dar şi o adevărată citadelă
culturală şi ştiinţifică în ultimul veac şi jumătate.

Prof. univ. dr. Ionel Cândea
Membru corespondent al Academiei Române
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Cu mai mult timp în urmă, în cotidianul „Viaţa
liberă” a apărut un interesant articol în care sunt
relatate unele impresii ale marelui compozitor şi
dirijor austriac Raul Baumgarden.

Am reţinut din acest material două menţiuni -
de fapt aprecieri - la care ar fi cazul să reflectăm
ceva mai mult nu doar noi, gălăţenii, ci şi noi
Românii în general şi anume: 1) aprecierea stilului
şi valorii unui mare număr de clădiri din oraşul
nostru (vreo 150) şi 2) admiraţia până la extaz
faţă de muzica marelui nostru compozitor George
Enescu.

Prima menţiune este definitorie pentru cultura
generală a muzicianului vienez care, aflat în
trecere prin Galaţi, unde a susţinut un concert, îşi
face timp să privească cu ochiul şi curiozitatea
unui bun cunoscător un gen de artă care, deşi se
află tot timpul în văzul tuturor, este de obicei
ignorat. Şi anume, arhitectura. Mai ales dacă ţinem
cont de faptul că  specialita tea domnului
Baumgarden nu este foarte apropiată  de
arhitectură. Interesul, precum şi satisfacţia
estetică, stârnite aproape spontan, îl definesc pe
renumitul compozitor ca pe un om de cultură în
adevăratul sens al cuvântului.

Şi trebuie să ţinem seamă de faptul că Dl.
Baumgarden nu venea de oriunde, adică din oraşul
unei ţări în curs de dezvoltare, ci din Viena, un
mare oraş al artelor, deci şi cu o arhitectură
reprezentativă.

În scurtul său răgaz parcurge străzile oraşului,

priveşte cu atenţie, analizează şi trăieşte o adevărată
satisfacţie estetică în faţa unor clădiri care îşi dezvăluie
stilul şi armonia formelor, acoperite fiind pe unele locuri
de mizerie, de neglijenţă şi „ignorând” deseori chiar
mutilarea lor de către micii şi marii demolatori. Micii
demolatori sunt nevoiaşii mahalalelor, care demolează
„pe şest” cărămidă cu cărămidă, pe care o transportă
apoi, tot „pe şest”, în mahalaua lor, unde îşi construiesc
vreo colibă sau o vând. Şi toate acestea se petrec sub
îngăduinţa marilor demolatori, de fapt şi autorii morali
ai demolărilor, care vor să elibereze unele spaţii din
oraş pentru a-şi construi o vilă „mişto”. Ne permitem
să facem aici o mică observaţie - apreciere. Atât micii
cât şi marii demolatori au cam acelaşi grad de cultură,
deşi atunci când ajung la puşcărie marii demolatori se
apucă, în mare grabă, să scrie „opere ştiinţifice” ca
astfel să poată ieşi mai repede la lumină.

Prin cea de a doua remarcă, marele muzician
austriac aduce un preţios omagiu nu doar lui George
Enescu, ci şi poporului român, geniului său muzical.
Citez: „Simt că anumite melodii româneşti sunt scrise
cu adevărat din Rai”. Aici, muzicianul austriac se
referă, desigur, la lucrarea sa de tinereţe, Rapsodia
Română, care, după cum bine ştim, cuprinde prelucrări
de muzică populară, măiestrit aşezate de marele nostru
compozitor. Am putea interveni spunând că folclorul
muzical românesc a fost scris în Rai.

Este vorba de cel mai preţios omagiu pe care
marele compozitor austriac îl aduce atât lui George
Enescu, precum şi folclorului muzical românesc.
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ca un sfârşit

nu te văd,
cu toate acestea, vorbesc cu tine,
pe jos am mers kilometri întregi,
am aşezat lumea pe sensul ei firesc,
de câteva ori am văzut
cum din nelinişte şi din noapte fug toate,
noi am fost, am existat,
am citit pe malul mării,
am adormit împreună sub acelaşi cearceaf,
ne-am ascuns în cinematografe,
am plâns unul după altul,
ne-am certat,
am fost prelungiri
ale ochilor, braţelor şi tălpilor
care visează întotdeauna
un oraş tăiat de apă
cu bărci care pleacă în zorii zilelor,
nu te văd,
cu toate acestea, vorbesc cu tine,
te caut în mine cu mâna goală,
piele lângă piele, os lângă os
şi mână pusă peste frunte pentru rugăciune
ca în iernile
în care mă închinam şi dormeam
cu faţa la răsărit.

toate au un timp

al lor,
până şi moartea îşi face timp
şi începe să meargă printre noi,
fără să ne dăm seama
umblăm şi noaptea, fără să avem aşteptări,
ne închipuim că toate vor rămâne la fel
şi, mai ales, că firea noastră străvezie
o să devină veşnică
şi toate câte sunt din carne şi oase
sunt asemănătoare mormintelor.

22

nu este o formă de protest

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

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

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

b

eu cred că ai timp să pleci
până când tot ce este în jurul nostru
se transformă în apă
şi o să trebuiască să treci desculţă
peste un drum imprecis,
o să îţi fie frig, o să îţi fie teamă

şi, poate, o să te întorci
şi o să intri pe aceeaşi uşă,
este, deja, mult prea întuneric
şi îmi este frică
şi cald,

dacă nu am avea viaţă,
spaţiul dintre noi
ar fi doar cuvinte.
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Portretul scriitorului realizat de
pictorul Teodor Vişan

POEZIE

peste

nu există răni,
lumea este inevitabil lumină,
degetele tale dau contur vieţii
ca într-un fel de dans,
vorbim o limbă doar a noastră

nu există răni,
doar umbre pe care tu le ridici
de pe pietre pe perdele,
aşa, ca un vis,
ca o stare a unui dor
pe care îl împătureşti întotdeauna
cu palmele tale

până în miezul firesc şi sensibil al vieţii.

păsări

fără să ne oprim,
în faţa noastră nu există nicio limită,
toate gesturile noastre sunt scurte bătăi din aripi,
tu ai mâinile aşezate peste piciorul stâng,
lumina se strânge peste mâinile şi obrajii tăi,

eu nu te văd,
copacii se decojesc
peste palmele tale răsar stele mari,
uşor, înainte să se facă noapte,
păsările se ridică brusc deasupra noastră,

opresc totul cu mişcări tandre,

moartea pare tot mai departe,

acum îţi vorbesc într-o limbă
care se bazează pe umbre.
de acum înainte

toate au trecut foarte repede,
nu este nici timpul, nici spa ţiul
în care să mor,
de acum înainte nu sunt decât ferestrele
pe care tu ţi le deschizi către mare,
mult nisip şi petece netopite de zăpadă
şi pofta de a râde înainte să plângi,
lacrimile nu lasă urme,
te întinzi în fiecare seară,
te acoperi cu un cearşaf albastru,
strângi în braţe singurătatea
şi dorinţa de a schimba ceva

de acum înainte,
totul este o luptă,
ai crescut, eşti un om mare.

rană

mă prinzi de umeri,
fără să laşi urme,
cu mişcări din ce în ce mai vii,
îţi întinzi mâna
între culori,
cade prima zăpada a acestei ierni,
s-a făcut frig
şi nimeni nu vorbeşte.
copiii rup cojile de portocală cu poftă
mă prinzi de umeri,
îngerii bat tot mai tare din palme,
eu scriu pe hârtii albe,
timp care trece cu viteză printre oameni.

între noi

între noi
o lume
care nu ne cunoaşte,
nu ne atinge
şi nu are legătură
cu simţurile noastre aprinse
ca iarba în dimineţile
în care bate vântul,
suferinţa face parte din aşteptare,
pielea noastră se subţiază
când ne strângem în braţe.

singurătatea

singurătatea este o formă de echilibru,
a trece în mare viteză peste viaţă,
e un fel de strângere în braţe
până când buzele ei mâzgălesc asfaltul,
înainte de noi a fost altă lume,
una rotitoare,
vara pielea ta străluceşte,
are forme netede şi sigure,
nu e nimic
pe drumul pe care merg,
forma lui este asemănătoare
cu cerul pe care îl ridici,
mereu după ploaie.
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Nr. 302/1 martie 1861

Onoratii Protopopii a Dispărţirii al 2-le di Galaţi

Neculai Mihail Suplică

Pentru că eu fiind flăcău fără să mai am primită vro cununie
şi prin îndemnul răp(osatului) PANAITACHI BACALBAŞA m-am
căsătorit vreme acum di vro doi ani de zile, luând întru înso ţiri
pi văduva Nastaşîe, fiica lui Niculai Negoescu, şi cu un ficior în
vrăstă de vre 10 ani di zâle. Prin urmare la căsătoria mea eu am
avut avere cari o am şi astăzi ci au m-am unit. Numai că ar fi o
fimeie statornică apoi în urmă am privit că-i cu totul
neastâmpărată, mai rău dicât o tânără. Di am îndrăznit a-i zâci
ceva că ar şăde distul di rău cu preacurvia. Oari beţia asămine
di îi duc carne sau peşte sau orice mi-ar demna, tot aruncă afară
şi sare a mă şi bati. Tălhar mă faci, strigă în gura mare; în sfârşit
feluriti categorii cari şi lucruri din casă mi le-au vândut şi le-au
sfitarisit pi băutură. Prin urmare nemaiputându eu suferi am
arătat Ocârmuirii politică toate împregiurările şi după viile
dovezi ci am înfăţoşat, care au mărturisit despre toati obijduirile,
mi-a făcut, pără cu venit Ocârmuirii la această ca s-o trimată la
vreo mănăstire vor statorniciască aşa în urmă prin rugăminte ci
am făcut şi după garanţia ci au dat că să va părăsi de la toate
răutăţile şi că va urma cinstit au eliberat-o. Acum din contra că
mai spre rău au sporit şi nu lipsăşti menut ca să nu mă facă
feluri di abuzuri îndoiti ca mai întâi. După cari am arătat iarăşi
Ocârmuirii şi după invitaţia a mai multora din veţuitori alerg a
mă ruga Onoratii Protopopii să bine-voiască a puni la cale şi a
mă regula cu aşa fimeie cu totul disperată precum pravila
hotărăşti. Fiindcă după suferinţile mele şi mai cu samă hotărăşti
că cu chipul ci o va mustra cugetul ori să-mi curme viaţa. Nici
că mai pot suferi.

Neculai Mihail
1861 noemvrie 1/10

Rezoluţie
Cu nr. 368. S-au invitat chemări la 4.
A trimite pe fimeia sergentului la Protoierie

1861 noemvrie 1

Se va mijloci la Comisariul al 4-le spre a trimite pe părătă la
Protopopie spre cuvenită cercetare.

Budescu Ic(onom)
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A Volumul de versuri al lui Teodor Sandu,
Şiroiesc păsări peste apus (Tipo Moldova, Iaşi,
2013), porneşte de la anumite abordări cu
accentuată patină  paradisiacă, amintind
amplitudinea unor inubliabile arealuri lirice. În
stadiul prezent, individualitatea pătrunde printre
zodii înstrăinate, ce nu pot
decât să amintească de acele
glorioase tempi passati.
Multiplicitatea semnelor
creatoare aderă la un deosebit
fior  al libertăţii ce
preconizează  viitoare
accepţiuni salvatoare.
„Plânsul trandafirilor”
oglindeşte condiţia actuală,
discret vegheată de nimbul
speranţei. Până în momentul
elucidării, poetul
introspectează cu asiduitate
straturile existenţiale la care
poate avea, deocamdată ,
acces. Poeziile lui Teodor
Sandu desfăşoară o ideatică
afină discursurilor cu tentă
apodictică, percutantele metafore întregind acest
tablou profund. Interogaţiile ating zone eterate.
Misterul, profund muzical, învăluie fiinţa
versurilor din Şiroiesc păsări peste apus: „Din
altă lume/ ascunsă/ lumina simplă/ vine furioasă
cu sunetul liniştii/ de aripă frântă, dintotdeauna/
de nicăieri/ zborul/ adie cu gust de vioară/
înşirându-se/ din arcuş în arcuş/ până la sfârşitul/
sfârşitului strunelor şi/ chiar mai departe/ în
limpezimea sufletului/ intră după interminabilul
drum/ încălzindu-ne inima.” (De nicăieri) Iese
în evidenţă caracterul adeseori luxuriant al
imaginaţiei. Turbionul existenţial determină
sublimări lirice încărcate de sensuri. Datele
temporale iau diverse accepţiuni. Toată ideatica
gravitează în jurul unor fecunde percepţii. De

multe ori, sintagmele iau proporţii hipertrofiate, parcă
integrate unui act totalizant din care nu lipseşte pecetea
amorului inspirator. Inconsistenţa fenomenelor din
proximitate stă la baza unor versuri apropiind
dramatismul: „Soarele dispare/ în zori/ Luna apune/
spre seară/ Nimicnicia apare adunată/ în gunoaie

mondene/ Viaţa-i plină  de
inconvenienţe/ desenate bizar/
În paşii de la naştere/ spre
moarte/ Totul pare să se scrie/
cu versuri/ În rime cu cercuri
ce se/ rotesc mecanic/ Peste
poveştile reale/ despre nimic.”
(Desen cotidian) Fluidizările
poetice comportă  adeseori
accente impresionante, nelipsite
fiind de ample volute
imaginative. Fiinţa unei eterne
reîntoarceri pare că dă tonul
acestor versuri ce privilegiază
metaforele. O particulară
fulguraţie din volum ne
aminteşte de inefabilul motiv al
ceasurilor daliniene, ceea ce
determină  irumperi spre

universuri eterogene. Persistă aparenţa relativităţii
existenţiale: „totul este aruncat de timp/ la voia
întâmplărilor/ dinainte stabilite de soartă/ dorinţele
redevin rugăciuni/ iar genunchii au dureri despre/
odihnă şi liniştea păcatelor/ toate.” (Dintre toate) Ideal,
poetul se raportează la transformări radicale, evadări
din oprimanta contingenţă. Viziunile abstractizante ar
putea avea un anumit ton soteriologic, întru
„deschiderea ochilor”: „Linii abstracte peste/ tăceri
asurzitoare unesc prin/ puncte invizibil de apăsătoare/
întunericul eclipsat de/ disperare cu/ ţipetele liniştite
ale/ ecoului,/ totul limitat de constrângere/ învelit de
zbor peste picajul/ cuprins în palme de/ apropierea
privirilor din cercurile paralele/ cu rotocoale de fum
pictat/ formează unicul buchet/ al florilor primordiale.”
(Peisaj ireal)
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Culturale”, Adjud, 2016, 200 de pagini,
completează portofoliul editorial al scriitoarei
Angela  Bur tea , după  volumul de debut
Frânturi de suflet, Editura Edmunt, Brăila,
2008, urmat de Zamfira, 2011, la aceeaşi
editură; Ilinca şi Matei, 2012;
Mirajul iubirii ,  2013; De
vorbă cu inima, 2015, cinci
cărţi de proză, şi un volum de
versuri, Printre anotimpuri,
2012, toate la Editura „Armonii
Culturale”, Adjud.

În noua carte, cu un titlu
predestina t ş i încărca t de
fabulos, doamna Angela
Burtea se expune artistic şi
intim sufleteşte într-un joc al
întâmplărilor, care alcătuiesc
„ceasul biologic” al căutărilor
după  adevăru l absolut ş i
frumosul abs tract,  cu o
impresie bizară de tonic, venită
dintr-un univers al unei energii
intime, de care parcă ar dori
să se elibereze şi să refuleze
în fantomatic, ca în spatele, ca sub protecţia
unui paravan.

Romanul Destine, structurat pe patru părţi,
(I-II-III-IV), începe abrupt, pe un motiv epic
de început de lume, pe două  alternative
existenţiale, Creaţie Divină sau Evoluţie
Darwinistă, pe care le identifică, anulându-le
dualitatea, contrarietatea, prin sentimentul
conciliant al IUBIRII, dincolo de diversitatea
semantică  şi în opoziţie cu URA,  formă
derizorie a condiţiei umane: „...dacă nu înveţi
a te iubi, nu-i poţi iubi pe ceilalţi, iar dacă
iubire nu e, nimic nu e!” (pag. 10).

Iubirea pare a fi registrul narativ al
scriitoarei Angela Burtea, pe care i l-am
perceput şi în celelalte cărţi recenzate, ca un
contrapunct stilistic,  inconfundabil ş i
definitoriu, deşi motivaţia tematică a prozei

sale are mereu altă direcţionare: „Eroii cărţii sale
par uşor debusolaţi, nu pentru că nu şi-ar controla
intensitatea trăirilor sufleteşti, ci pentru că  au
senzaţia că n-ar fi în pas cu vremea” (Frânturi de
suflet); „Personajele sunt mereu aceleaşi: părinţii,
cu un statut special pentru tata..., efluvii de iubire

recunoscă toa re,  presant
nosta lgică . . .” (Mirajul
iubirii);  „Are nostalgii şi
pentru casa copilăriei fericite,
casa de acasă, locul sfânt..”
(Zamfira).

Surprinde, aşadar, parcă
inconştient şi în afara oricărui
risc al repetării, sentimentul
iubirii, pe care-l nuanţează
salvându-l de la banalitatea
repetiţiei, printr-o multitudine
de ipostaze: iubirea de mamă
şi, mai ales, de tată; dorul de
casa de acasă; dragostea de
neam şi de istoria străbună;
dragostea  de oameni ş i
iubirea de Frumos, categorie
estetică ,  în care încap
generos toate minunile simple

ale vieţii!
Toate cărţile doamnei Angela Burtea, nu numai

romanul Destine, cu titlul său impetuos şi uşor
preţios, se află sub semnul generalizator al percepţiei
imediate, primare al acestui sentiment uman, pe
care-l situează la nivelul unei minime răsplate, onestă
şi morală, pe portative stilistice de o mare fineţe, în
tonalităţile grave ale unei „Ave Maria”, salvate de
la un impresionism impetuos printr-o frazare
elegantă şi un discurs gramatical, cu nuanţele
metaforei-briliant: „O aşezasem pe mama în
pământul veşniciei alături de părinţii săi, iar eu
păşeam cu grijă prin împrejurimile satului, încercând
să regăsesc mirosul şi culoarea inconfundabilă a
naturii de altădată” (pag. 10).

Alteori, stilul prozatoarei este marcat de o
permanentă „şarjă” ironic-sentimentală, dar de-o
acuitate sufletească dominantă: „Eram al doilea
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copil apărut în familia mea. Fiindcă primul născut
fusese fată, se înţelege că tatăl meu îşi dorea cu
înflăcărare ca al doilea copil să fie ce-o fi, numai
armată să facă” (pag. 15); iar „piedestalul” iubirii
filiale rămâne tatăl. Cum spuneam mai sus, Angela
Burtea a construit în mai toate cărţile sale un univers
unic şi inconfundabil al casei de acasă şi al
personajelor emblematice care-l alcătuiesc, pe cel
puţin trei paliere de vârstă, în ordine descrescătoare,
învăluiţi cu toţii într-o aură de miracol, frumuseţe,
iubire şi grandoare, fiecare cu Destinul său, pe o
arie curriculară şi un arbore genealogic marcat
precis.

În Partea a II-a (pag. 54-98), se păstrează
aceeaşi încrâncenată dependenţă sentimentală
pentru spaţiul mirific al copilăriei, dar se conturează
şi un alt orizont al personalităţii în devenire a
autoarei, care se amestecă printre personajele
cărţii sale, cu amănunte biografice la limita
sincerităţii controlate, uşor voalată, a unui Jurnal
de adolescentă , peste care au năvălit sufocant
evenimente, gestionate cu uimire şi cu o notă de...
nu se poate!?,  asumate doar peste ani. Sunt
dominante, de data aceasta, trăirile primilor fiori ai
dragostei: „Eram doar noi. Inconştient, trupurile
noastre s-au apropiat. În îmbrăţişarea aceea fugară,
buzele lui Ionică îmi dădeau primul sărut” (pag. 62);
adică altceva decât dramatice şi nefericite întâmplări
din episodul generaţiilor de dinainte, părinţi şi bunici.

Deşi nici aici, în universul particular al tinereţii,
„- Lioara, te iubesc şi tu vei fi a mea!” (pag. 63),
sau cu perioada fascinantă de elev de liceu, Angela
Burtea nu renunţă la „tamponul” de echilibru şi la
limanul de linişte al familiei: „O văd într-o zi pe biata
bunica la poarta şcolii, însoţită  de tatăl meu.
Nicicând n-am fost mai surprinsă” (pag. 71). Între
surpriză şi bucurie, din nou acel „intermezzo” de
temporizare a efluviilor sentimentale, cu reevaluarea
amintirilor în care, din motive social-politice, mama
şi tata, bunica şi bunicul au fost victime ale unor
legi dictate de Istorie sau de Legea necesităţii şi
întâmplării dramatice.

De cele mai multe ori, prozatoarea reuşeşte să
depăşească momentul Eu-lui presant şi insinuant al
universului familial, mai ales din zona nefericirilor,
şi să se plieze pe un gând luminos: „Am încercat
adesea să  pun zăvor  peste umbra trecutului,
smulgându-mă pentru totdeauna din ghearele lui...”
(pag. 86), pentru că faptele din romanul Destine se
derulează narativ la persoana I singular.

Partea a III-a (pag. 99-161) se află sub semnul
unui... Destin al echilibrului. Personajul principal,
orgolios şi emblematic pentru o idee-simbol, pozitivă
şi demnă de a fi un subiect de carte, „plusează”:
„Credeam cu tărie într-un nou început şi speram să
fie şi cel mai bun” (pag. 99). Este timpul şcolii,
moment de referinţă pentru idealuri şi pentru orice
început, pentru primii paşi în viaţă şi pentru orice
posibile Destine: „După despărţirea de Ionică am
cedat chemării inimii mele, iar uşile ei au rămas
pentru mult timp întredeschise” (pag. 107).

Totul se petrece sub semnul Destinului-tutelar
al unei cărţi, al unui roman care sfidează toate
regulile literaturii de ficţiune epică şi totul se
derulează biografic, intim, real, fără niciun amestec
din afara Eu-lui narativ: „În seara aceea am plecat
la braţul viitorului meu soţ sub uralele prietenilor.
Îmi uneam destinul de-al lui aproape inconştient”
(pag. 116).

Dependenţa de gena biologică familială este
dominantă: „În noaptea aceea mi-am amintit de
mama. Şi mama la fel procedase. Atunci am
înţeles-o cel mai bine. Mama sigur l-a iubit pe tata”
(Idem). Până şi sentimentul primar, egoist şi unic,
IUBIREA, se află sub semnul tutelar al familiei, al
principiilor de bază din fiinţarea umană. Modelul
tutelar al tuturor lucrurilor este sfânta Familie şi
protagoniştii ei: bunicii, părinţii, copiii, chiar dacă:
„Trecuse vremea bunicii, iar eu născusem primul
nostru copil” (pag. 135).

Şi în Partea a IV-a, Destinele de tot felul,
relatate la persoana I, au aceeaşi doză de risc a
pierderii unei identităţi obsesive, pot fi suspectate
de o anumită  duplicitate, deşi tocmai această
dualitate temperează impasul conflictual. De fapt,
Angela Burtea a jucat pe această carte în intenţia
onestă de a evita atacul la jocurile literaturii de
ficţiune şi convinge demonstrând că, dintre multiple
Destine, fără posibilitatea de a le controla, cele
matrimoniale rămân cele mai dramatice şi, în
consecinţă, cele mai convingătoare pentru apetitul
lecturii.

Altfel, romanul Destine valorifică orice realităţi,
din orice timp istoric şi din mereu altă perspectivă,
cu antecedente biografice în cazul prozei scriitoarei
Angela Burtea, urmând totuşi linia unui epic obiectiv,
din care a rezultat un final ca de scenariu de film
modern ori de basm spus la gura sobei, pe un ultim
şi alt destin născut din curgerea timpului...
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Un studiu economic sub
patronajul  Academiei Române,
despre „Moşia Ţigăneşti” din
judeţul Tecuci, redactat de

Ştefan Demetrescu-Vergu  în anul 1909, este un
bun prilej de a consemna anumite informaţii legate
de acest ţinut. Nu întâmplător, acest studiu a fost
publicat cu sprijinul Fundaţiei Tache P. Anastasiu,
de sub patronajul Academie Române.

Interesant este faptul că un asemenea studiu
economic are şi un caracter profund social, care a
devansat cu mult înfiinţarea Asociaţiei pentru studiul
şi reforma socială, devenită în anul 1921 Institutul
Social Român 1.

O cercetare sociologică naţională în România a
fost iniţiată în anul 1925 de către Dimitrie Gusti,
care a preluat metoda de anchet ă pe teren de la
francezul Frédéric Le Play, ini ţiatorul celebrelor
monografii europene despre familii de ţărani şi
muncitori2.

Se pune întrebarea de ce tocmai această moşie
de la Ţigăneşti a fost subiectul acestui studiu.
Răspunsul la această întrebare rezultă din istoria
acestei moşii, care este consemnată în acest studiu,
dar şi din lucrarea redactată de regretatul istoric Paul
Păltănea: Neamul logofătului Costache Conachi.

„Se zice că moşia şi-ar fi luat numele de Ţigăneşti
de la coloniile de robi ţigani ce-i aveau pe vremuri
vechii ei proprietari. Moşia Ţigăneşti a fost odinioară
răzăşească, spre mijlocul secolului XVII. Parte din
ea a fost cumpărată de Doamna Dafina, soţia dintâi
a lui Eustratie Dabija, Domnul Moldovei, de la:
Buzdugan căpitan  de Tecuci, Cosma Chehaia şi de
la răzeşi. O altă parte a cumpărat-o, în anul 1665,
Eustratie Dabija de la Cocială şi femeia sa Grajdana,
fata lui Dumitraşco Postelnicul. Acesta cumpărase
aceste părţi de la Stanca, jupâneasa lui Margoş
Toflea, care a fost staroste de Tecuci în zilele lui
Eremia Movilă, la 1597. Prin căsătoria fiicei sale
Grăjdana cu Cocială le-a dat de zestre, cum se vede
din cartea veliţilor boieri din 19 iunie 1665, în care
stă iscălit şi cronicarul Moldovei – Miron Costin.

De la Dabija Vodă şi Doamna sa Dafina, moşia
Ţigăneşti a trecut zestre la hatmanul Vasile Razu,
ginerele lor, iar acesta a făcut-o schimb la 1760,
dând-o pentru alte moşii vărului său Costache
Conachi, vel stolnic, bunul logofăt Costache
Conachi”3.

Şi Paul Păltănea confirmă acest schimb de moşii
la 9 martie 1760 între hatmanul Vasile Razu şi vărul
său Costache Conachi, drept pentru care primeşte
satul Bârgăoani şi moşia Brăneşti din ţinutul Iaşi4.

„Eustratie Dabija a adus oameni străini de i-a

aşezat şi a făcut mai multe slobozii pe moşia sa, care au
devenit sate cu numele de Ţigăneşti, fiindcă majoritatea
erau ţigani, cum s-a făcut şi cu Ungurenii şi Muntenii
după localităţile de unde erau aduşi, precum dovedeşte
cartea lui Eustratie Dabija Vodă din 31 ianuarie 1662”5.

De la 1760 şi până la 1881, timp de 121 ani, întreaga
moşie Ţigăneşti a fost proprietatea familiei Conachi.

Costache Conachi, influenţat de modul cum arătau
alte curţi boiereşti, începe în anul 1773 o lucrare de
modernizarea a conacului. La 11 februarie se tocme şte
cu pietrarul Ion Ţăgă să-i zidească conacul cu tencuială
şi pardoseală la care să mai adauge şi două sobe. În
aceeaşi perioadă, se îngrijeşte şi de repararea bisericii
din Ţigăneşti, pe care o acoperă cu şindrilă6.

Costache Conachi murind, moşia a rămas moştenire
fiului său, vornicul Manolache Conachi. Acesta a fost
căsătorit de două ori. Prima dată în 1773 cu Ileana,
fiica lui Constantin (Dinu) Cantacuzino şi a Saftei, fata
lui Iordache Cantacuzino, mare logofăt. Din această
căsătorie s-au născut trei copii: Catrina, Ileana şi
Alexandru, numit Costache (1778 - 1849), viitorul
poet şi mare logofăt al Moldovei. După decesul Ilenei în
1778 (la numai 7 zile de la naşterea poetului Costache
Conachi), Manolache s-a căsătorit cu Safta, fiica lui
Constantin Sturza şi a Mariei Razu. Din această căsătorie
a rezultat un singur copil: Marghioala. Vornicul
Manolache Conachi a decedat la 7 martie 1803 şi a fost
îngropat la biserica Banu din Iaşi7.

Evident, Costache Conachi a fost un mare proprietar
care a moştenit şi câteva sălaşe de ţigani robi. Numărul
acestora a crescut la 1 octombrie 1820, când a cumpărat
două cete din ţiganii hatmanului Sandu Sturdza, la care
s-au adăugat, la 22 iunie 1833, alţi 513 ţigani de la  Safta
Cantacuzino şi 300 de ţigani ai Mariei Sturdza. Dar pe
ţiganii isteţi îi dădea să înveţe câte un meşteşug, precum
croitorie8.

Bun gospodar, a iniţiat în anul 1825 un „institut
agronomic” la Ţigăneşti, solicitând ajutorul unui
specialist: baronul Bissing din Silezia. Scopul acestui
institut era în principal crearea unei ferme de cre şterea
oilor merinos, dar şi procurarea uneltelor moderne pentru
prelucrarea pământului9.

Cultivarea viţei de vie, a cireşilor şi vişinilor şi mai
ales a vitelor era o altă preocupare a acestui gospodar.
În anul 1821 avea la Ţigăneşti 214 vite albe pe care le
selecta cu mare grijă: „Să fie ciolănoase, grase şi cu
gâtul gros”. În aceeaşi perioadă sunt menţionate peste
112 capete de cai şi iepe şi 514 oi10.

Spirit întreprinzător, Costache Conachi a valorificat
unele resurse naturale ale moşiilor sale, construind o
fabrică de farfurii în anul 1838, unde se utilizau
zăcămintele de fier de la Negrişoara11.

Bun creştin, Conachi a crescut cu îndemnul creştin:
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„fericit nu poate fi omul fără faptă bună” pe
care l-a cultivat toată  viaţa. Mărturiile
filantropice sunt nenumărate. În martie 1828
l-a botezat la Ţigăneşti pe un turc venit în
ţară cu opt ani în urmă, dându-i numele de
Costache. După alţi patru ani, la 15 aprilie 1832,
l-a creştinat şi pe Ali Turcul12.

În cătunul Ungureni, dependent de satul
Ţigăneşti, Costache Conachi zideşte la 1840
o biserică cu hramul „Schimbarea la Fa ţă”.
Multe daruri a făcut şi la Biserica Banu din
Iaşi, unde a fost îngropat tatăl lui şi sora lui
mai mare, Catrina, dar şi iubita lui soţie,
Smaranda, în 15 octombrie 183113.

Tot la Ţigăneşti sunt amintirile de familie
legate de căsătoria lui Costache Conachi cu
Smaranda. Înainte de anul 1810, Costache
Conachi îl cunoştea pe Petrache Negre, care
era vecin cu moşia lui de la Blânzi, din jud.
Galaţi. În acel an, Petrache Negre s-a c ăsătorit cu
Smaranda Donici la Chişinău.

Relaţia sentimentală, care avea să se consolideze în
anul 1819, între Costache Conachi şi frumoasa
Smaranda, avea să se finalizeze prin căsătorie în anul
1828, după cinci ani de la decesul lui Petrache Negre.
Căsătoria a avut loc la Ţigăneşti, unde naşă a fost chiar
Safta Negre, sora defunctului Petrache. Din aceast ă
căsătorie s-a născut la şapte luni, la Ţigăneşti, în data
de 17 august 1828, Ecaterina-Catinca. Naş de botez
i-a fost mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache.

După o aleasă educaţie de patru ani în pensionul
„Sacré-Coeur” din Paris, Conachi s-a decis s ă o
căsătorească  pe Cocuţa cu Nicolae Vogoride, la
Ţigăneşti, în data de 2 iunie 1846. La acest eveniment
a asistat şi domnitorul Mihai Sturdza. Cu acest prilej,
după un vechi obicei boieresc, au mai fost cununa ţi alte
12 perechi de tineri din Ţigăneşti, pe care i-au înzestrat
cu câte un car cu boi, o vacă şi câte 500 lei pentru a-şi
ridica o casă14.

După decesul lui Costache Conachi la 4 februarie
1849, întreaga avere, inclusiv cea de la Ţigăneşti, intră
în posesia tinerilor căsătoriţi.

După mai mulţi ani, când Cocuţa se va recăsători cu
Emanuele Ruspoli la 4 iunie 1864, conacul de la
Ţigăneşti va fi reconstruit 15.

Căsătoria Cocuţei cu Nicolae Vogoride a durat până
la moartea soţului, în data de 12 aprilie 1863. Din această
căsătorie s-a născut un băiat, Emanuel, şi două fete:
Maria şi Lucia16.

După decesul Cocuţei la 22 februarie 1870, întreaga
avere a fost moştenită de soţul ei şi de cei opt copii
avuţi din cele două căsătorii.

Emanuel Conachi-Vogoride a luat o parte din moşia
Ţigăneşti, 3107 fălci (4442 ha), iar cealaltă parte, pe
malul drept al Bârladului, de 2077 fălci, a luat-o Lucia
Vogoride17.

Emanuel Conachi-Vogoride a stăpânit moşia
Ţigăneşti până la anul 1881, când a vândut-o lui
Epaminonda Lambrino din Galaţi, care a vândut-o mai
departe lui Tache  Petre Anastasiu18.

Este momentul să aflăm cine a fost Tache Petre
Anastasiu (1836-1900). Jurist de profesie, a îndeplinit
funcţia de prefect al judeţului Tecuci în perioada anilor
1877-1878 şi 1881-1891. A fost deputat şi senator în
Parlamentul României. Prin testamentul semnat la 27
decembrie 1897, donează întreaga avere Academiei
Române, iar după un proces cu moştenitorii de sânge,
care a durat de la 19 mai 1900 până la 13 mai 1905,
Academia a intrat în deplina posesie a moşiei Ţigăneşti.
Academia a arendat-o pe 10 ani (1900-1910) lui Mihail
Cociaş, cu o arendă anuală de 62.315 lei.

Academia Română  a înfiinţat, în memoria
donatorului, Fundaţia Tache P. Anastasiu. Prin această
fundaţie a luat fiinţă Şcoala de Agricultură a Academiei,
care a funcţionat în conacul de la Ţigăneşti.

Studiul elaborat de Ştefan Demetrescu-Vergu
onorează Academia Română pentru că pune în valoare
o analiză sociologică de mari dimensiuni, referitor la
moşia Ţigăneşti, care devansează cu 16 ani lucrările
sociologice ale lui Dimitrie Gusti.

Acest studiu academic abordeaz ă  subiectul
Ţigăneştii vechi şi Ungureni, sistematic, din mai multe
puncte de vedere, precum:

- Amplasarea acestei moşii
- Mijloacele de transport şi căi de comunicaţie pentru

a ajunge la destinaţie
- Autorităţile de care ţine moşia
- Configuraţia terenului şi natura solului
- Poduri şi podeţe
- Suprafaţa moşiei şi hotarele ei
- Climă, vânturi şi ploi19.
Studiul propriu zis abordează  în continuare

diversitatea populaţiei şi averea acestora. Referitor la
Ţigăneştii-vechi sunt identificaţi 136 capi de familie,
282 bărbaţi şi 251 femei, cu vârste cuprinse între 15 şi
75 de ani. Ştiutori de carte sunt numai 126, dintre care
99 bărbaţi şi 27 femei.

În cătunul Ungureni, care depinde de Ţigăneşti,
situaţia este următoarea: numărul capilor de familie este
de 182, cu 380 bărbaţi şi 388 femei. Ştiutori de carte au
fost identificaţi 136 bărbaţi şi 25 femei.
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Referitor la proprietatea deţinută de ţărani, trebuie
să facem precizarea că aceştia au fost împroprietăriţi
de Alexandru Ion Cuza în anul 1864.

Numărul total al familiilor care au fost împroprietărite
a fost de 302 familii, cu o suprafaţă totală de 730 fălcii.

Acest studiu academic se remarcă prin identificare
nominală a fiecărui cap de familie, cu toate componentele
necesare unei evaluări sociologice, cu accent pe partea
economică. În dreptul fiecărui nume de cap de familie
sunt precizate următoarele date: ocupaţia, vârsta, câţi
bărbaţi şi femei, ştiutori de carte, împroprietăriri,
moşteniri, cumpărări, cât pământ ar mai trebui până la
5 ha., animale în posesie.

Unelte agricole, depistate la Ţigăneşti, sunt
identificate cu mare precizie: plugurile cu o singură
brazdă, grape de mărăcini, căruţe şi numai două
secerători. Studiul identifică şi numărul: taurilor, boi,
vaci, armăsari, berbeci, oi, capre, porci şi păsări. La
Ţigăneşti exista în perioada acestui studiu un singur
taur, 10 armăsari, 101 boi, 75 vaci, 93 cai, 342 oi, 96
porci şi 1615 păsări20. O situaţie asemănătoare este
identificată în studiu şi la Ungureni.

Studiul face şi o evaluare a necesarului de pământ
agricol pentru a hrăni o familie de ţărani, ajungând la o
suprafaţă necesară de 5 ha de teren, afară de partea
ce-i revine în islazul comunal pentru hrana vitelor.

După statistica făcută, se vede că numai 71 capi de
familie, adică 22% din numărul total al populaţiei din
Ţigăneşti şi Ungureni, au pământ îndestulător pentru
hrană, restul de 247 capi de familie nu au pământ necesar
pentru un trai decent21.

Studiul face şi anumite precizări interesante, precum:
„Din comparaţia numărului de vite de muncă (boi şi
cai) cu cele de folos (vaci, oi, capre, porci), rezult ă un
procent egal.

Dar pentru ca raportul să fie favorabil gospodăriei,
trebuie ca vitele de folos să fie de 3-4 ori mai numeroase
decât vitele de muncă”22.

Referitor la casele sătenilor din Ţigăneşti, au fost
consemnate numai 110 din care 15 construite cu
cărămidă, restul de 95 au fost ridicate din nuiele şi
vălătuci, învelite cu stuf, paie, coceni (46 case), dar şi
cu tablă (39 case), scânduri (16 case) 23. Din cei 318
capi de familie din ambele sate, 40 nu au case proprii şi
sunt nevoiţi să locuiască cu părinţii, socrii sau la alte
rude24.

La Ţigăneşti sunt 26 puţuri cu apă, iar la Ungureni
40 puţuri, majoritatea utilizează cumpăna şi puţine roata.
Apa se găseşte la o adâncile de 4-7 metri şi, în general,
este bună de băut.

Starea morală a sătenilor era strâns legată de biserică,
care avea o puternică influenţă asupra sătenilor.

Un capitol separat este dedicat unor aspecte legate
de viaţa la ţară:

- Muncile agricole
- Îngrijirea animalelor
- Mobilierul caselor şi ornamentele utilizate
- Hrana practicată pe anotimpuri şi la sărbători
- Îmbrăcămintea şi încălţările utilizate în timpul anului

- Combustibilul utilizat la încălzit casa şi la gătit
alimentele

- Bolile de care sufereau şi modalitatea de a fi tratate25.
Studiul analizează şi preţul muncilor agricole

practicate de arenda şi, inclusiv preţurile la păşunat pe
cap de vită. Interesantă este şi informaţia privind
practicarea dijmei la diferite plante:

- La porumb, din cinci părţi, proprietarul va lua două
părţi şi ţăranul trei. Proprietarul va pune la dispozi ţie
numai pământul, în timp ce ţăranul va pune sămânţa şi
toate muncile agricole.

- La grâu şi alte păioase, dijma va fi din două părţi,
una a proprietarului şi a doua parte a ţăranului. Sămânţa
va fi luată de cel ce a pus-o.

La nivelul anului 1909, sunt prezentate toate clădirile
de pe raza moşiei Ţigăneşti, care sunt detaliate pe
diferite locaţii:

I. În parc
- Un palat compus din subsol, parter şi un etaj
- Subsolul deţine 7 galerii, 14 odăi şi 7 odăi fără

lumină
- Parterul are un antreu mare, un luminator, 2 galerii,

11 odăi, 2 cămări şi 3 pridvoare.
- Etajul este compus din 3 galerii, 12 odăi, 2 cămări

şi un pridvor
- Un canton, care servea drept locuinţă pentru un

gardian al parcului, compus dintr-o odaie cu sală, prispă
şi polată. Tot în curtea cantonului se găsea un grajd, un
şopron şi o magazie sub acelaşi acoperiş

- Al doilea canton se afla lângă apa Bârladului, unde
locuia al doilea gardian al parcului, compus din 2 odăi
cu sală, prispă şi polată, precum şi un porumbar

- Al treilea canton era amplasat tot lângă apa
Bârladului, dar peste pod, era locuinţa brigadierului silvic,
compus din 3 odăi cu sală, prispă şi un beci. Tot aici se
găsea un grajd din scânduri, o hulubărie, un grajd, şopron
şi magazie sub acelaşi acoperământ, precum şi o fântână

- O fântână zidită cu piatră

II. Pe moşie la conac
- Un corp de casă, care servea drept locuin ţă

arendaşului şi administratorului moşiei, compus din 10
camere, 2 săli, o bucătărie, o chelărie cu beci şi un grajd
pentru 24 cai

- Un alt corp de casă, compus din 5 camere, un
şopron pentru trăsuri şi un grajd pentru 6 cai

- Cancelaria, compusă dintr-un antreu, o sală şi 2
camere

- Remiză pentru maşini şi 14 camere pentru personal
- Poartă (arc de triumf) de intrare în parc, construită

din cărămidă
- Remiză pentru maşini şi trei odăi pentru fierărie
- Moară, compusă dintr-o cameră pentru vapori, o

altă cameră pentru postamentul morii, un atelier mecanic
şi o magazie

- Locuinţa mecanicului, compusă dintr-o sală, 2 odăi
şi bucătărie

- Magazie de scânduri, compusă din 5 ochiuri a
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1.000 hectolitri de fiecare ochi
- Două pătule duble pentru conservat

porumbul, fiecare cu câte o sală la mijloc, cu
câte 2 despărţituri a 1.000 hectolitri de fiecare
despărţitură

- Porumbăria
- Un şopron de scânduri învelit cu tablă
- O căsoaie cu cuptor pentru pâine

precum şi o bucătărie a personalului
- Trei fântâni

III. În satul Ţigăneşti
- Un han compus dintr-o sală cu patru odăi

şi pivniţă

IV. În satul Ungureni
- Un han compus dintr-o sală cu trei odăi

şi pivniţă26.

Pe moşia Ţigăneşti se găsea o moară cu trei pietre
puse în mişcare de o maşină cu aburi. Această moară
putea măcina în medie anual 12 mii hectolitri de seminţe,
cu o dijmă din zece, una.

Personalul utilizat de arendaş se ridica la 25 tipuri
de meserii, totalizând un număr de 54 angajaţi, care erau
plătiţi anual cu sume cuprinse între 5.000 lei, cât primea
administratorul, şi 180 lei, pe care îi primea un cioban.
Pe lângă acest personal angajat permanent, mai erau
încă câteva categorii în perioada lunilor cu activitate
agricolă sezonieră:

- 60 plugari plătiţi cu 45 lei lunar.
- 400 de oameni la maşina de secerat şi treierat în

lunile iunie şi iulie, plătiţi cu 50 lei lunar
- 120 ţărani, care zilnic transportau cerealele cu 4 lei

pe zi, timp de 50 de zile.
Interesant este faptul că nici un sătean  din Ţigăneşti,

nu avea stupi cu albine sau să crească gândaci de mătase.
O explicaţie ar fi faptul că nu existau duzi în localitate27.

În timpul iernii femeile se ocupau cu ţesutul lânii
necesară pentru haine, preşuri, scoarţe, pânză pentru
saci şi cergă.

Prima şcoală s-a înfiinţat la Ţigăneşti în anul 1867.
În 1892 s-a deschis a doua şcoală şi alta în 1897. În
satul Ţigăneşti erau 103 copii cu vârsta de şcoală, dar
sunt înscrişi numai 54 băieţi şi 34 fete. Şcoala găzduieşte
şi o mică bibliotecă.

La Ţigăneşti funcţiona şi o bancă populară, care
se numea Tache şi Elena Anastasiu, cu 163 membri,
încă din anul 1903. Avea un capital de 15.000 lei şi
practica o dobândă de 10% 28.

Studiul realizat în anul 1909 se termină cu o analiză
a veniturilor pe care le putea ob ţine Academia Română
în două variante:

- Moşia ar fi administrată în regie de Academie, cu
dijmă

- Moşia ar fi administrată tot în regie de Academie,

dar cu arendarea în bani individuali la săteni

În prezent, moşia Ţigăneşti este în posesia
Academiei Române, dar din păcate este abandonată şi
se află într-o stare avansată de degradare.
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1. Dimitrie Gusti, Pagini alese, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,

1965, pag. 33
2. Dumitru Cristian Amzăr, Studii Etno-Sociologice, Ed.

Eikon, Cluj- Napoca, 2013, pag. 254
3. Ştefan Demetrescu-Vergu, Moşia Ţigăneşti din

judeţul Tecuci, Academia Română, Institutul de Arte Grafice
„Carol Göbl”, Bucureşti, 1909, pag. 3

4. Paul Păltănea, Neamul logofătului Costache
Conachi, Ed. Albatros, Bucureşti, 2001, pag. 34

5. Ştefan Demetrescu-Vergu, op. cit. pag.3
6. Paul Păltănea, Op.cit. pag. 36
7. Ibidem, pag. 49-50.
8. Ibidem, pag. 207
9. Ibidem, pag. 216
10. Ibidem, pag. 214-215
11. Ibidem, pag. 230
12. Ibidem, pag. 262
13. Ibidem, pag. 268-269
14. Ibidem, pag. 320
15. Ibidem, pag. 322
16. Ibidem, pag. 331
17. Ibidem, pag. 329
18. Ştefan Demetrescu-Vergu, op.cit., pag. 4
19. Ştefan Demetrescu-Vergu, op. cit., pag. 4-5
20. Ibidem, pag. 10-23
21. Ibidem, pag. 25
22. Ibidem, pag. 27
23. Ibidem, pag. 29
24. Ibidem, pag. 30
25. Ibidem, pag. 31-32
26. Ibidem, pag. 38-39.
27. Ibidem, pag. 41
28. Ibidem, pag. 42

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

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



Revista Dunãrea de Jos - nr.179

32

V
io

le
ta

 I
O

N
E

S
C

U - Ai auzit? A murit Bonachi!
- Cine? Bonachi?! Vai, nu se poate,

Dumnezeu să-l ierte! Da‘ cine era Bonachi?
- Ei, cum cine era? Nu ştii? Toată lumea îl

cunoaşte. Eugen Bonachi, mare magistrat!
„Impermiabilul”!

- Ah, da? Săracu’…
- Ce „sărac”, că a fost preşedinte la Curtea

de Apel, la Tribunalul Maritim, mai era ceva şi
pe la Comisia Dunării, peste tot. Avea ceva
avere.

- O fi avut, ce-i drept, dar pe lumea ailaltă
nu-l primeşte cu ea. Tot gol intră pe porţile
raiului. Sau ale iadului, după caz.

Peste tot unde se aduna lume, în saloane, în
redacţii, pe culoarele instituţiilor importante din
urbe, în sălile Palatului de Justiţie, pe stradă, în
cafenele şi restaurante, birturi, pieţe, pe bulevard,
Bonachi era pe buzele tuturor. Persoană
importantă! Cum să nu te intereseze soarta unui
om care a stat 36 de ani în fruntea justiţiei
gălăţene?

Şi cum ştirile rele se răspândesc repede, iar
cele de scandal le-o iau înainte… bârfele nu
aşteaptă prea mult să apară.

Ce fel de om era acest Bonachi? Cine l-a
cunoscut? Cine a avut de-a face cu el? Ca de
obicei, mulţi dădeau cu zarul. La bodega lui Nicu
Pâslă, de pe Lahovary, greu se ajungea la un
numitor comun:

- Domnule, eu îl ştiu, mie mi-a făcut dreptate.
Era un judecător, „ochii lui Dumnezeu”, dar era
şi om! Rar se vor mai naşte în Justiţie magistraţi
ca Bonachi!

- Ba asta s-o crezi dumneata! Dreptatea e
discutabilă, mon cher. Era al dracului, vă spun
eu, o ţinea numai cu legea. Legea-n sus şi
legea-n jos. Da’ ce, legea-mi pune mie fiertură
în oală? Nu puteai s-ajungi la el nici cu prăjina.
Am avut odată o încurcătură, nu zic de care, cu
un şlep, se mai întâmplă, şi m-a taxat de nu
m-am văzut.

- Las’ că ţi-a dat o lecţie.

- Ce lecţ ie,
dom’le? Un
judecător trebuie să
dea lecţii? Să facă
apel numai la buchia
legii? Să se uite şi la
omul din faţa lui, să
dea o soluţie care să
nu-l nenorocească.

- Şi vrei să spui că
te-a nenorocit?

- Am plătit o
amendă, de trei ori
încărcătura! Nu s-a
uitat la mine că-s un
amărât care-mi
câştig greu pâinea.
Asta era dreptatea lui.

- Da’ ce, Justiţia e Doamnă de caritate? Ai greşit,
plăteşti.

În broşura „Siluete gălăţene”, cine era interesat
găsea un portret perfect al magistratului Eugen
Bonachi:

„Boer de tradiţie, jurist emerit, fiu al unui poet al
generaţiei trecute, primul preşedinte al Curţii, reprezintă
„la noblesse de la robe, de l’esprit et d’épée”. Sever
cu sine, s’a închis în turnul de fildeş, spre a se putea
izola de omeneasca vrajbă, pe care este chemat să o
înfrângă. E delegat supleant, din partea României, la
Comisia Europeană a Dunării, unde soluţiile sale, tăios
de luminoase şi neîndurat de juridice, fac să amuţească
glasurile ostile nouă.”

Desigur, presa nu putea rata subiectul. În
amalgamul aceasta de informaţii contradictorii, George
Mihăilescu, directorul de la „Acţiunea”, căuta adevărul
cu lumânarea aprinsă, ca Diogene, în plină zi. Şi unde
mai bine, dacă nu chiar la Palatul de Justiţie?

- L-aţi cunoscut pe judecătorul Bonachi?, îl întrebă
el pe avocatul Messianu, primul găsit disponibil în biroul
Baroului.

- Da. Adică nu. Cine poate spune că l-a cunoscut?
Era un tip… o persoană  foarte… puternică .
Moralmente, desigur. Avea nişte sprâncene şi o privire
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MISTERELE GALATILOR,

vulturească, de-ţi îngheţa sângele-n vine când te
privea.

- La dumneavoastră s-a uitat aşa?
- Da, de mai multe ori şi, drept să spun, mă făcea

să-mi uit tirada. Avea darul ăsta. Te prindea imediat
dacă umblai cu fofârlica. De altfel, era un om vesel,
plin de spirit, până la un punct, bineînţeles.

- Era drept?
- Ca o lumânare de spermanţet… care arde fără

să se-ndoaie.
- Ce procese judeca? Avea preferinţe?
- Un judecător nu are preferinţe. El dădea rezoluţiile

finale. Nu ştiu dacă se căia după aceea, dar asta îi era
meseria.

- A trimis şi oameni la moarte?
- Poate că da, cine ştie. În lunga sa carieră, e posibil.

Dar nu lua uşor astfel de decizii.
La 15 decembrie 1936, „Acţiunea” dădea detalii

cu privire la împrejurările morţii magistratului. Din
paginile acestui ziar s-a aflat că Eugen Bonachi a murit
de cancer la Viena, în sanatoriul „Cottage”, pe 10
decembrie, şi a fost incinerat. Despre moştenitori, ziarul
scria: „N-are rude, n-are pe nimeni, numai o secretară,
dra Sofia Pusta, cu care era necăsătorit legitim”.

Atât le-a trebuit curioşilor ca să se năpustească
asupra ei. Casa magistratului din strada Cuza Vodă,
locuită acum de domnişoara Pusta, era asaltată zi şi
noapte, aşa încât sărmana, când avea treabă în oraş,
trebuia să rupă scânduri din gardul vecinei, ca să poată
ieşi prin fundul curţii, înspre Domnească.

Acum lumea era teribil de interesată de testamentul
defunctului. Cât anume a lăsat şi cui? Chiar nu mai
are rude, pe nimeni apropiat decât secretara asta care
stătea cu el? Nici măcar nu-i era nevastă… Şi dacă
mai sunt rude, unde ar putea fi, că doar familia
boierească a lui Bonachi, cu conac şi moşie la Vlădeşti,
trebuie să fi fost destul de numeroasă!?...

S-a aflat în curând că acest om celebru în viaţă, ca
şi după moarte, s-a născut la Vlădeşti, în 1875, fiind al
treilea copil al lui Mihail Gregoriade de Bonachi, ieşean
de origine, magistrat licenţiat în Drept la Berlin şi al
Elenei Rawensberg. Şi-a luat licenţa în Drept la
Bucureşti, în 1897, cu un an înaintea morţii tatălui său,
cu teza: „Succesiunea ab Intestat în dreptul
Internaţional privat” (moştenirea fără testament -
în limbaj uzual) şi, în 1900, la numai 25 de ani, a venit
ca judecător la Tribunalul Covurlui. Timp de 36 de ani,
a prestat cu cinste o muncă nobilă şi grea. Magistratura
are în ea ceva magistral. A fost un timp şi procuror, şi
avocat, şi consilier, dar în principal judecător. A
reprezentat România în Comisia Dunării.

La timpul potrivit, s-a căsătorit de convenienţă cu

Elena Cantemir, fată de familie, fiindcă un magistrat
nu poate lua nevastă fără dotă! Nu se potriveau. Dar
deloc! El era omul riguros al cifrelor exacte (ştia, de
exemplu, câţi paşi face în fiecare zi de acasă, din Cuza
Vodă, până pe Domnească, la Curtea de Apel, care
era pe atunci în casa Lambrinidi) Pe când ea, fire
visătoare şi total delăsătoare, nu era niciodată atentă
la detalii, dar mai ales minţea… de îngheţau apele.
Din obişnuinţă, nu din viciu. Inventa poveşti de parcă
le-ar fi trăit ea însăşi. O  mitomană. Trăia în lumea ei,
nepăsătoare la tot ce se petrecea în jur.

Când domnişoara Sofia i-a adus odată acasă un
dosar pe care el i-l ceruse de la Curte, a surprins fără
să vrea, din hol, o discuţie, în care el îi spunea, culmea,
pe un ton aproape normal: „Lenuş dragă, ar trebui să
ştii că oamenii vin mereu în faţa mea cu poveşti bine
ticluite, iar eu trebuie să mă uit la ei şi să-mi dau seama
dacă spun adevărul sau mint cu seninătate. Este efortul
meu, de fiecare zi, din sala de judecată. Dar să-l mai
fac şi acasă, crede-mă, este prea de tot!”

Nu a durat mult şi separarea s-a produs. L-a scutit
de un divorţ ruşinos pentru postura lui. A plecat la
moşia tatălui ei, unde putea visa în voie cu ochii deschişi,
iar pe urmă s-a auzit că, după o baie în lac, a făcut o
pneumonie şi a murit. De fapt, tot visând aşa, a căzut
din barcă, s-a încurcat în nuferi şi n-a mai găsit drumul
spre mal.

Eugen Bonachi a rămas văduv. Murise şi mama
lui, doamna Elena Bonachi, în 1925, la 82 de ani, care
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a trăit aproape treizeci de ani văduvă îmbrăcată numai
în doliu, jelindu-şi bărbatul. În ultimii ani o luase la el,
dar era prea preocupat de ale lui, să se poarte cu ea
mereu ca un fiu iubitor şi răbdător. Noroc de Sofia,
care de câte ori venea la ei în casă, găsea un cuvânt
bun pentru singurătatea acestei doamne neconsolate.

Când a rămas singur, unica lui revanşă a fost munca
în care se arunca orbeşte. Şi, bineînţeles, clipele de
răgaz cu prietenii apropiaţi, câţiva, nu mulţi, dintre care
primul era Menelau Mantu, fratele pictorului Nicolae,
un holtei convins, dispus să contamineze pe oricine cu
convingerile sale despre libertatea civilă. Şi, bineînţeles,
secretara şi colaboratoarea lui, înţeleapta, răbdătoarea
şi permanent-domnişoara Sofia Pusta, alături de care
uita să se mai uite la ceas, se pierdea în discuţii lungi,
profesionale, uneori şi cu unele aluzii personale, care
le mai încălzeau, cât de cât, existenţa. A iubit-o? Poate,
cine ştie.

În ultimul an al vieţii se simţea extenuat. Cu toate
sfaturile de a-şi lua o vacanţă, alunga gândul plecării
din localitate, ca şi cum ceva l-ar fi ţinut legat cu lanţuri
grele de Galaţi.

În dimineaţa zilei de 12 octombrie, chiar în ziua
când împlinea 61 de ani, de cum s-a sculat din pat, a
vomat cu sânge. S-a îmbrăcat cu greu şi s-a dus cum
a putut până la casa Mantu, tot pe Cuza Vodă, să-l
caute pe George, doctorul, cu care era de asemenea
prieten. Bineînţeles că sfatul lui a sunat ca o poruncă:
„Viena! Nu mai stăm pe gânduri, haide, repede, bagajul
şi la drum!”

L-au însoţit Menelau şi Sofia. Cu câteva zile înainte
de a muri, pe Sofia a trimis-o în ţară, acasă la el, să
aibă grijă, să aranjeze nişte lucruri. „Stai acolo şi
aşteaptă-mă. Am să vin…” Pe Menelau îl dăscăli bine:

„să nu-mi aducă nimeni flori,
banii pe artificiile astea să se
strângă şi să se dea Spitalului
Caritatea gălăţeană, pentru
bolnavii de cancer. Nu vreau
cuvântări, nici înmormântare!
Şi mai am o dorinţă, ultima:
du-te acum şi cumpără-mi o
pastilă de ciocolată vieneză…”

Voia să fie singur. Şi a fost.
Acasă a ajuns, într-o cutie

care nu cântărea mai mult de
6.800 grame, adusă  de
Menelau cu trenul. Sofia a
primit-o, la început fără să
priceapă ce este înăuntru. Când
şi-a dat seama…

Pentru deschiderea testa-
mentului trebuia chemată familia. Tot Menelau şi Sofia
s-au ocupat de toate. S-au interesat cine mai trăieşte,
câţi mai sunt, ce grad de rudenie are fiecare. Astea
sunt lucruri legale şi fireşti. Sigur că magistratul Eugen
Bonachi avea familie, chiar dacă nu mai ţineau
legătura, iar după moartea doamnei Elena, mai ales,
nimeni nu-şi mai aducea aminte de nimeni.

Aşa se face că, la înmormântarea lui Eugen, s-au
strâns ceva rude. Au venit, de la Bucureşti: cumnata
Otilia, văduva de opt ani a fratelui Victor, însoţită de
fiul lor, Alexandru, de 34 ani, de soţia acestuia, Eliza
Romalo Bonachi şi de fiul lor, Radu, de 9 ani. Iar de la
Suceava a venit prefectul de acolo, care era nimeni
altul decât Ştefan, fratele defunctului, împreună cu
noua lui soţie, Carmen Enăşescu Bonachi şi cu fiul
său Constantin, de 34 ani, şi nora  Alice. Ştefan mai
avea două fiice, Maria Olga, de 35 ani, şi Ecaterina
Silvia Cătălina, de 24 ani, care n-au catadicsit să se
arate. Nici nu prea aveau la ce, fiindcă nu-l prea
cunoscuseră pe „unchiul”, iar, legal, ar fi venit la
moştenire după tatăl lor, care era încă în viaţă.

Moştenitori legali rămăseseră doar trei persoane:
fratele Ştefan, cumnata văduvă Otilia şi fiul ei,
Alexandru.

Prohodirea rămăşiţelor pământeşti ale robului lui
Dumnezeu Eugen a avut loc la biserica de parohie,
Vovidenia, slujba fiind oficiată de preotul paroh econom
stavrofor Emanoil Bogatu. Fără flori, aşa cum a dorit
cel care pleca pentru totdeauna din Galaţi, rămânând
totuşi, fără cuvântări, deşi mulţi ar fi avut ce spune, şi
fără înmormântare pompoasă, deşi biserica şi strada
erau pline de colegi, autorităţi şi poate mulţi dintre cei
care l-au apreciat şi le-a făcut dreptate ar fi vrut să-l
conducă pe ultimul drum. Dar, în afară de familie, de
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cei mai apropiaţi prieteni şi de câţiva servitori, în trăsuri
nu a mai urcat nimeni. Urna cu banii strânşi pentru
flori, jerbe şi coroane a fost predată la spital, pentru
îngrijirea bolnavilor de cancer, aşa cum au fost meniţi.

De la cimitir, unde s-a împărţit coliva, colacii şi cele
ce s-au mai dat de pomană, după obicei, toată lumea a
venit nerăbdătoare pe Cuza Vodă, acasă, unde s-au
aşezat frumos în salonul cel mare, aşteptând citirea
testamentului. Servitoarea a adus pişcoturi şi cruşon
fierbinte, împărţindu-l cu polonicul tuturor, în ceşti de
porţelan - era o zi geroasă de 8 ianuarie - după care
judecătorul Menelau Mantu a scos cu grijă din seif
preţiosul document şi i-a desfăcut peceţile în faţa
asistenţei, citind.

„Las casa şi toată averea mea, însumând 20
milioane lei în numerar, domnişoarei Sofia Pusta,
secretara şi colaboratoarea mea neobosită, care
şi-a petrecut cei mai frumoşi 30 de ani ai vieţii ei
stând alături de mine, fără să-mi ceară nimic în
schimb. În tot acest timp m-a slujit cu credin ţă,
neprecupeţind nici un efort. Jertfa ei merita mai
mult, dar eu o rog să mă ierte că, în afară de acest
dar şi de mulţumirile mele, nu i-am putut oferi ceva
care în adevăr să-i răsplătească devotamentul.”

- Mda, zise fratele Ştefan, după o tăcere mai lungă,
justiţiarii sunt, într-un fel, sacerdoţi ai dreptăţii... „Alea
iacta est!” Şi acestea fiind zise, să ne vedem fiecare
de drumul nostru.

- Dacă tu, fratele lui, zici asta, eu ce să mai zic?
Aşa să fie, cum a dorit dumnealui, conchise şi doamna
Otilia.

S-au mai pronunţat şi vorbe nelalocul lor, dar Sofia
încremenise, nici nu le auzea şi nu ştia ce să mai spună.
Şi-a condus musafirii şi s-a întors în salon, unde o
aştepta Menelau, zâmbind.

- Te bucuri? o întrebă el.
- Nu pot să spun că mă bucur. M-a luat prin

surprindere, nu m-am aşteptat. E o povară prea grea
pentru mine...

- A vrut să scapi de grijile materiale, să te poţi mărita
şi tu onorabil... Cred că ştii, oricând ai nevoie de mine,
îţi voi fi alături. A, şi mai e ceva, zise şi scoase din
buzunar un pliculeţ sigilat. Nu trebuie să uit să ţi-l dau
şi pe ăsta. Tot de la el este, mi l-a încredinţat încă de
când am plecat la Viena, rugându-mă să ţi-l înmânez
când totul se va fi terminat.

Sofia îl luă tremurând şi îi mulţumi. Îl conduse până
la ieşire, apoi se aşeză pe fotoliul lui Eugen, aprinse
veioza şi deschise plicul, din care căzură... două
monede de câte 20 de franci de aur. Doi „cocoşei”...

Şi în momentul acela îşi aminti... Balul presei, 24
ianuarie 1904. Câştigaseră la tombolă, ea doi butoni

de aur, de la „Marchiza”, el un portmoneu elegant de
damă, de la „Leul de aur”. Amândoi nedumeriţi, stăteau
alături, se uitau unul la altul şi deodată au izbucnit în
râs, convenind pe loc să le schimbe. Ca să compenseze
valoarea butonilor, el a strecurat atunci doi „cocoşei”
în portmoneul domnişoarei. Au dansat în noaptea
aceea, erau tineri, el avea 29 de ani, ea 20, noaptea a
trecut ca de vis... A doua zi, ea a observat monedele
şi s-a făcut foc. S-a interesat cine este, l-a căutat la
Tribunal şi i le-a înapoiat. El s-a oferit să-i cumpere
ceva, ea a refuzat... Şi aşa, din vorbă-n vorbă, el a
aflat că ea vrea să dea la Drept...

- De ce îţi place această doamnă legată la ochi?, a
întrebat-o atunci. Hai, spune, n-am să te judec...

- Poţi să mă judeci, dar cu ochii deschişi! Nu-mi
plac judecătorii orbi, care cu o mână cântăresc faptele
şi cu cealaltă taie în carne vie!

- Bine ai venit, Sofia!...
Aşa a început povestea lor. Şi orice variantă aţi

mai auzi, să ştiţi că nu este adevărată!
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Profesorul Adrian Mihăilescu recidivează,
după numai un an, cu o nouă carte foarte utilă
predării istoriei în şcoală, Imaginea Ţărilor
Române în memorialele călătorilor străini.
Aşezări. Populaţie. Ocupaţii în secolele XV-
XVII, după Monografia Comunei Independenţa,
elaborată împreună cu colega şi soţia sa, Mihaela
Mihăilescu.

Autorul, profesor de istorie la
Şcoala Gimnazială  nr.1
Independenţa, elaborează o carte de
interes naţional, un excelent mijloc de
învăţământ menit să  adauge
disciplinei respective un mai mare
grad de atractivitate, să
îmbogăţească demersul didactic al
profesorului şi să sensibilizeze în
sufletul elevului spiritul patriotismului
local. Sub aspectul conţinutului,
întreprinderea profesorului
Mihăilescu nu este inedită. Avem o
foarte bogată istoriografie (volume de
documente, crestomaţii, comentarii
etc.) privind mărturiile lăsate de călători străini
care au „călcat” în perioada menţionată oraşele
şi satele spaţiului românesc, mărturii care întregesc
istoria neamului nostru, fapt evidenţiat şi de autor
în consistenta Introducere din deschiderea
lucrării. Şi datorită lor, călătorilor străini, avem
informaţii referitoare la organizarea socială şi
administrativă a comunităţilor româneşti, la
populaţie (mod de viaţă, ocupaţii, credinţe etc.).

Adrian Mihăilescu are multe merite
incontestabile în elaborarea lucrării: structurarea
tematică a materialului documentar/mărturii,
acoperirea naţională a problematicii abordate -
mărturii ale călătorilor străini, selectarea de către
autor a informaţiilor cele mai semnificative,
cu impact privind calitatea demersului didactic,
realizarea unui mijloc didactic practic, la îndemâna
oricărui profesor de istorie, formularea explicită,
directă, sugestivă, a capitolelor lucrării (Mărturiile
călă torilor străini ca izvoare istor ice,
Aşezări urbane şi rurale, Populaţia oraşelor şi
satelor, Îndeletniciri agricole, meşteşugăreşti,
comerciale) etc.

Este impresionant numărul călătorilor străini
care au vizitat comunităţile urbane şi rurale

româneşti în secolele XV-XVII, aproape 30, şi care
au lăsat mărturii scrise, unii dintre ei bine cunoscuţi,
precum Bonfini, Bandini, Paul de Alep, Evlia Celebi,
Paulo Bonici, Nicolo Barbi, Franco Sivori etc., având
origini dintre cele mai diferite: italieni, maltezi, bulgari,
englezi, ruşi, armeni, polonezi, turci, germani, francezi,
suedezi, unguri, sirieni etc. Aceştia au lăsat informaţii

cu valoare de document istoric, cele
mai semnificative selectate de autor,
pentru peste 50 de oraşe de pe întreg
teritoriul ţării (Suceava, Iaşi, Huşi,
Bacău, Galaţi, Vaslui, Bârlad, Roman,
Focşani etc. - Moldova, Bucureşti,
Târgovişte, Buzău, Piteşti,
Câmpulung Muscel, Craiova, Giurgiu
etc. - Ţara Românească, Constanţa,
Medgidia, Tulcea, Mangalia,
Hârşova etc. - Dobrogea, Alba-Iulia,
Braşov, Sibiu, Bistriţa, Mediaş, Turda,
Cluj, Oradea, Timişoara, Satu Mare
etc. - Transilvania) şi peste 40 de sate
(Ştefăneşti, Cotnari, Vădeni,
Giurgiuleşti, Ţuţora, Scânteia, Podul

Iloaiei, Bogdana, Solonţ etc. - Moldova, Polovragi,
Frunzăneşti, Calafat, Bechet, Dăbuleni, Movila etc. -
Ţara Românească, Igliţa, Chirnogeni, Băltăgeşti,
Rahova, Cernavodă etc. - Dobrogea.).

Şi prin această carte, Adrian Mihăilescu dovedeşte
că la calităţile de reputat profesor îşi adaugă şi pe cele
de laborios cercetător. De asemenea, autorul ilustrează
în mod strălucit că şi un profesor din învăţământul
preuniversitar, din mediul rural, poate face cercetare
ştiinţifică, poate elabora o carte de mare valoare
documentară şi impact educativ.

Normal ar fi ca această carte să apară într-un tiraj
de masă şi să ajungă la toţi profesorii de istorie măcar
din localităţile evocate în paginile sale, să  fie
achiziţionată de fiecare bibliotecă şcolară. Însă, nu
suntem utopici, ştim că în zilele noastre o asemenea
ispravă este, din varii motive, de-a dreptul imposibilă.
Ceea ce putem spune cu certitudine este că lucrarea
profesorului Adrian Mihăilescu, de la Şcoala
Gimnazială nr.1 din Independenţa, merită cunoscută
şi valorificată în predarea şi învăţarea istorie de către
foarte mulţi profesori, elevi şi studenţi.

*Adrian Mihăilescu, Imaginea Ţărilor Române
în Memorialele călătorilor străini, Editura Axis
Libri, Galaţi, 2016
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(Oliviu Beldeanu, Aurel Decei, Traian Puiu)
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Pentru a înţelege atmosfera epocii, să mai
amintim aici şi că în anul 1937, Căpitanul, Corneliu
Zelea Codreanu, efectuase o vizită triumfală în
oraşul Silistra, capitala judeţului Durostor, vizită
organizată de Grigore Pihu, preşedintele Societăţii
Studenţilor Macedo-Români. Cu motive politice
întemeiate, dar şi spre a mai pune la punct elanul
iredentei bulgare. Comuna Fraşari din judeţul
Durostor, din care provenea şi Grigore Pihu, era
considerată  cea mai omogenă  garnizoană
legionară din ţară. Din cele aproape 300 de familii,
n-au existat zece care să nu se fi încadrat în
Legiune. [Această faimoasă comună fusese prima
aşezare aromânească din Cadrilater, înfiinţată încă
din 1925 de fărşeroţii-plisoţi din vilaetul Coriţa, mai
precis din localităţile Fraşari, Pleasa, Dişniţa şi
Stropani din sudul Albaniei. Denumirea localităţii
are rezonanţă şi cu originea fărşeroţilor (farsalioţi)
care ar proveni de la Farsala, dar nu de la cea din
sudul Albaniei, ci de la antica Pharsala din Tesalia,
unde în anul 48 î.d.Hr. s-au înfruntat legiunile lui
Cezar cu legiunile lui Pompei]. La intrarea în oraş
a fost întâmpinat de zeci de călăreţi aromâni
îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale. S-a
oficiat un serviciu religios şi s-a intonat
„Părinteasca dimândare”, pe care Căpitanul o
învăţase la închisoarea Văcăreşti şi o cânta
întotdeauna cu mare plăcere. („Părinteasca
dimândare” fiind echivalentul aromânesc al
„Testamentului” lui Enache Văcărescu). Cu
această ocazie Căpitanul a devenit „celnic”
(cuvânt de origine slavă ce îl desemnează pe
„conducătorul de familii” ce alcătuiesc o
„fălcare”), căci a primit în dar o turmă de 300 de
oi, care au rămas în grija vajnicului picurar Socrate,
al cărui nume figurează şi în legendarul Testament
al Căpitanului. Să mai precizăm că celnicatele
constituiau un rest istoric al vechilor ducate
aromâneşti din Pind, Epir, Albania, Tesalia, din
Balcani şi din Rodopi.

În septembrie 1940, Traian Puiu a fost numit
primar al Constanţei. Numit, fiindcă în condiţiile

politice de atunci nu putea fi vorba de alegeri. Instalarea
sa în importanta funcţie a fost precedată de un episod
sângeros, prezentat astfel în cartea lui A.S. Marinescu:
„În urma cedării Ardealului de Nord, în acea perioadă
de nemulţumiri populare şi apreciind greşit că Armata,
Jandarmeria şi Poliţia şi-au redus loialitatea faţă de
regele Carol al II-lea, la 3 septembrie 1940 legionarii
au atacat obiective civile şi militare la Constanţa,
Bucureşti şi Braşov. La Constanţa, mai multe echipe
de legionari sub conducerea şefilor Eugen Teodorescu,
Puiu Traian, Nic. Bujin, D. Dobrin ş.a. şi cu românii
evacuaţi din Cadrilater au atacat Comandamentul
Corpului II de Armată, Legiunea de Jandarmi Mobilă
nr. 5, Cazarma gardienilor publici şi Poşta. În luptele
din noaptea de 3-4 septembrie au fost  zece morţi (şapte
soldaţi şi trei legionari) şi unsprezece răniţi (şase soldaţi
şi cinci legionari). Atacanţii legionari au fost arestaţi,
iar după câteva zile, venind la conducerea ţării generalul
Antonescu şi Mişcarea Legionară - după abdicarea
regelui Carol al II-lea şi instalarea regelui Mihai I - au
fost eliberaţi. Între septembrie 1940 şi 21 ianuarie 1941,
Puiu Traian a fost primarul oraşului Constanţa. După
rebeliune, a fugit în Bulgaria şi de acolo în Germania.
A fost condamnat în lipsă la 18 ani muncă silnică.“
(pp. 485-486).

Scurta idilă  dintre General şi legionari s-a
transformat într-un conflict ale cărui responsabilităţi
şi dedesubturi nu au fost, până astăzi, pe deplin
lămurite, continuând să genereze dispute în lumea
istoricilor şi a supravieţuitorilor acelor vremuri tragice
pentru ţară.

***

Numărul de cca. 500 de legionari aflaţi în Germania
la sfârşitul războiului „pare verosimil“, apreciază A.S.
Marinescu. Dintre aceştia, 347 apar pe lista celor aflaţi,
până la 23 august 1944, în lagăre ca Fichtenhein
Buchenwald sau Rostock, Dachau, Berkenbruck.
Traian Puiu figurează la nr. 258, iar cumnatul său,
Eugen Teodorescu, la nr. 316. La nr. 301 găsim numele
lui Nicolae Şeitan, prefect al judeţului Constanţa în
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perioada în care Traian Puiu era primar (Eugen
Teodorescu se refugiase în Germania în 1939, în urma
terorii dezlănţuite de nedemnul rege Carol al II-lea).

Ca şi Traian Puiu, Nicolae Şeitan a cunoscut exilul.
Constănţean, absolvent al liceului „Mircea cel Bătrân”,
licenţiat al Facultăţii de Drept a Universităţii
bucureştene, a candidat la alegerile parlamentare din
judeţul Constanţa pe listele Gărzii de Fier (1933) şi ale
partidului „Totul pentru Ţară” (1937). În martie 1939
se autoexilează la Berlin; revine în România în 1940.
Între 20 septembrie 1940 - 21 ianuarie 1941, „când
predă Prefectura, aplanând orice dispută între armată
şi mişcarea legionară din Constanţa”, îndeplineşte
funcţia de prefect numit al judeţului. (În 1938 fusese
Şeful Regiunii Dobrogea al partidului menţionat).
Refugiat în Germania în urma conflictului dintre
Mişcarea Legionară şi generalul Antonescu, este
internat la Buchenwald şi Dachau. După încheierea
războiului s-a refugiat, pentru scurt timp, în Italia, apoi
în Argentina. Între 1980-1988, când s-a stins din viaţă,
a trăit la Madrid. (Informaţiile ne-au fost furnizate de
interesanta lucrare „Prefecţii judeţului Constanţa,
1878-1949 şi 1990 până  în prezent. Mărturii
fotodocumentare”, semnată de Virgil Coman şi Corina
Apostoleanu, volum apărut în condiţii grafice de
excepţie la editura Ex Ponto, Constanţa, 2011).

Precizăm că Justiţia militară a pronunţat împotriva
celor refugiaţi pedepse de o severitate nemaiîntâlnită
(este vorba despre participanţii la Rebeliune): „La data
de 16 iunie 1941, cu toţii au fost condamnaţi în
contumacie, fie la moarte, fie la muncă silnică pe viaţă.“
(cf. A.S: Marinescu, op.cit., vol. I, p. 92). Un personaj
sinistru, unul dintre cei mai mari ticăloşi pe care i-a
cunoscut societatea românească în perioada istorică
incluzând dictatura carlistă, guvernarea Antonescu,
epoca proceselor staliniste din anii 60, vorbim despre
generalul magistra t Alexandru Petrescu, este
răspunzător de asasinarea oamenilor nevinovaţi
condamnaţi la moarte în procesul din 1952, de la
Canalul Dunăre - Marea Neagră, întreprindere
falimentară economic, dar profitabilă pentru regimul
comunist prin menirea lui premeditată de „mormânt al
burgheziei româneşti“.

Revenind la calitatea de administrator al unui oraş
important pe care a avut-o Traian Puiu la vârsta de
numai 28 ani, trebuie remarcat că în exercitarea funcţiei
de primar, omul a făcut proba devotamentului faţă de
obşte şi a respectului pentru banul public.

Tânărul primar a lăsat registrele de venituri şi
cheltuieli în perfectă ordine, fapt remarcat, după

căderea regimului Ceauşescu, şi de consilierul Taşcu
Beca, fost deţinut politic. Primarul Bentoiu (liberal),
care i-a urmat, a găsit ordine exemplară în scriptele
instituţiei. Adăugăm un amănunt semnificativ pentru
interesul faţă de lupta politică democratică: la 25 de
ani fusese ales deputat în Parlamentul pe care avea
să-l dizolve Carol al II-lea. Candidase într-o
circumscripţie din Basarabia.

„Gerda“, Doicaru şi portbagajul trucat

Internat în lagărul Buchenwald, după terminarea
războiului, Traian Puiu ajunge, pentru scurt timp, în
Franţa. Ca mulţi alţi legionari, a părăsit Hexagonul
preferându-i Spania. „Mă întâlneam pentru a treia oară
cu el, după ce ne cunoscusem în România şi ne
revăzusem în Germania“, ne-a spus domnul Nicolae
Roşca, nonagenar de o extraordinară vitalitate,
repatriat după aproape jumătate de secol. „În Spania,
prietenul meu a stat relativ puţin, doi sau trei ani, timp
în care a publicat câteva articole în «Ţara şi Exilul»“,
ne-a mai spus venerabilul nostru interlocutor. Nu era
la primul său contact cu gazetăria: colaborase şi la
revista „Axa“, scoasă de scriitorul Pavel Costin
Deleanu la Rostock, în paginile căreia au apărut
articole semnate de intelectuali de valoarea unor
Alexandru Randa, considerat somitate în materie de
tracologie, Horia Stamatu, V. Posteucă...

Din Spania, Traian Puiu a plecat în Austria, probabil
şi în speranţa aducerii familiei în această ţară. Graţie
unei note din lucrarea lui Mihai Pelin, putem situa în
timp etapele şederii sale acolo: „La 27 iulie 1947 a
fost semnalat drept comandant al centrului legionar
din Salzburg. În 1950 a devenit preşedinte al comitetului
românilor din acelaşi oraş.“ („Culisele ...“, p. 354).

DIE nu a luat însă decizia de a-l răpi decât în
momentul când Traian Puiu s-a instalat la Viena unde
a deschis o agenţie de intermedieri imobiliare. O
asemenea acţiune era mult mai lesne de înfăptuit decât
în vestul Austriei.

Planul operaţiunii a fost întocmit de colonelul Aurel
Moiş şi aprobat de şeful DIE, Mihai Gavriliuc. „Moiş
a adus-o din Berlinul occidental pe agenda Gerda,
veche colaboratoare DIE, româncă  de origine
germană, emigrantă în Apus, şi i-a dat banii necesari
pentru a închiria un apartament la Viena. Agenda Gerda
a apelat la Puiu Traian spre a-şi schimba locuinţa, ceea
ce era un fapt obişnuit pentru activitatea sa, încât nu a
avut nicio suspiciune. La Viena s-a deplasat o echipă
compusă din Aurel Moiş, Nicolae Doicaru, medicul
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Lerescu, ofiţerul DIE Dumbravă, într-un automobil
special construit, cu un spaţiu mascat în portbagaj, unde
putea fi mascat un trup omenesc aflat sub efectul
tranchilizantelor.” (cf. A.S. Marinescu, op.cit., vol. 3,
p. 487).

Cine este acest Doicaru, fost - în timp - director
DIE cu grad de general-locotenent, şef direct al lui
Pacepa? La 30.08.1948, i s-a dat grad de căpitan şi a
fost făcut comandantul Securităţii Regionale Constanţa.
„A condus alături de Nicolae Ceauşescu represiunea
ţăranilor care s-au împotrivit colectivizării. A coordonat
prigoana, arestarea şi uciderea partizanilor lui Gogu
Puiu (1949)... A instrumentat dosarele celor condamnaţi
în marile procese - spectacol de la Canal... A schingiuit
până la moarte în faza lui de începuturi.“ (Doina Jela -
Lexiconul Negru).

Viaţa acelui mare ticălos - despre care s-a afirmat
că făcea exces de zel ca să i se ierte înregimentarea
din adolescenţă în Frăţiile de Cruce, care a fost bănuit,
nu fără temei, de a fi fost agent KGB, care a fost
recuperat de Gelu Voican Voiculescu în calitate de
consilier (aşa cum Iliescu îl scosese de la naftalină pe
ultradubiosul Caraman), a fost curmată de un glonţ
„accidental“ la o vânătoare. Altfel ar fi trăit până la
foarte adânci bătrâneţi...

Revenind: atras în apartamentul Gerdei, Puiu a fost
imobilizat, drogat, băgat în compartimentul secret.
Agenta s-a făcut nevăzută, biroul lui Puiu a fost
cotrobăit de un spărgător internaţional austriac, plătit,
ca şi Gerda, de DIE din banii contribuabilului român,
„coletul“ a ajuns la Bucureşti, în subteranele Direcţiei
de anchete a Securităţii.

Poate că cel mai exact tablou al dramaticei sale
răpiri din Viena îl avem chiar de la prefaţatorul ultimei
sale lucrări, „Începuturi de viaţă legionară. Amintiri”,
Editura Mişcării Legionare, Madrid, 1991, însuşi Horia
Sima: „Aceste amintiri au fost scrise de Traian Puiu,
după sfârşitul războiului, şi anume în perioada 1950-
1953. La îndemnul meu, le-a aşternut pe hârtie şi mi
le-a lăsat pentru publicare. Între timp, a intervenit
nenorocirea răpirii lui de la Viena, în 1959.

A intrat în legătură cu nişte români, recent stabiliţi
la Viena, între care s-au strecurat şi nişte agenţi ai
regimului din ţară. La una din aceste întâlniri a fost
adormit şi răpit. S-a trezit pe un şlep românesc care
l-a transportat în ţară, unde a avut de suferit calvarul
anchetelor şi al închisorilor până în 1964.

Comunitatea Românilor din Spania, prin preşedintele
ei, George Demetrescu, a făcut demersurile necesare
ambasadorului austriac la Madrid, cerând guvernului

de la Viena o anchetă şi intervenţii pentru eliberarea
prizonierului. Rezultatul demersului a fost negativ. În
răspunsul dat, Ministerul de Exterior austriac afirma
că, după ancheta făcută de serviciile lor, nu s-a putut
stabili dacă a fost răpit de agenţi români sau s-a întors
de bunăvoie în ţară.

Ziarele libere au scris despre acest caz numeroase
reportagii protestând contra răpirii. În primul rând
ziarele din Spania au dat alarma şi apoi cele din Austria
şi Germania s-au asociat acestei campanii de protest,
dar fără a avea vreun efect asupra actului răpirii.

Asupra motivelor care au determinat guvernul
comunist de la Bucureşti al lui Gheorghiu-Dej să pună
la cale operaţia de răpire a lui Traian Puiu, trebuie să
ne oprim în primul rând asupra rolului jucat de acesta
în perioada post-belică. Atât în Austria, cât şi în
Germania, Traian Puiu s-a distins prin atitudinea lui
fermă şi categorică contra regimului din ţară,
participând la numeroase manifestaţii din acest spaţiu
al românilor pribegi.

Numit, în 1954, Secretar General al Mişcării
Legionare din exil, a început o energică acţiune de
regrupare a nucleelor legionare din străinătate, editând
şi un buletin al Secretariatului. Nu este exclus să fi
intervenit în actul răpirii şi un motiv de ordin mai înalt.
Puiu Traian, din 1956, îşi stabilise domiciliul la Viena.
Prezenţa lui în capitala Austriei nu putea fi pe placul
serviciilor externe ale regimului de la Bucureşti, care
vedea în el un obstacol al planurilor de transformare a
Vienei în sediul central al acţiunii lor subsersive pentru
întreg Occidentul. Prin relaţiile şi prin prestigiul de care
se bucura Comunitatea Română din Austria, Traian
Puiu tulbura planurile Bucureştilor de a-şi extinde
reţelele de influenţă în mediile româneşti din exil şi
apoi în capitalele occidentale.

Traian Puiu moare în 1990, din cauza unei boli
contractate încă din anii de închisoare.

Memoriile lui se opresc în ajunul prigoanei care a
început odată cu pedepsirea lui Duca. E o pierdere
ireparabilă pentru istoria Legiunii că nu le-a putut
continua.

Am încredinţat manuscrisul lui Puiu domnului
Nicolae Roşca, compatriot al său din Constanţa, care
s-a însărcinat cu publicarea lui ca un act de pioasă
amintire, dar şi ca o contribuţie de mare importanţă la
istoria timpurie a Legiunii. 24 iunie 1991.”

Există încă o variantă privind modul cum a fost
răpit Traian Puiu. Într-o scrisoare (reprodusă de A.S.
Marinescu în op.cit., vol. 3, pp. 489-490), preotul Radu
Graţian de la Biserica ortodoxă Sfinţii Constantin şi
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Elena din Indianopolis, statul Indiana - SUA, datată
12 aprilie 1975, adresată lui Petre Mihail, editorul
ziarului Exilul Solidar din New York, apar următoarele:
„Am văzut din suplimentele gazetei tămbălăul declanşat
de vizita doamnei Gabor de la Viena în America.
Înainte de a scrie, am chibzuit îndelung dacă foloseşte
la ceva alarma dată de mine sau va fi un strigăt în
pustiu. Indiferent de rezultat, eu îmi fac o datorie de
conştiinţă a mărturisi că perechea Gabor din Viena se
află în serviciul Legaţiei bolşevice române din Viena.
Prin ei a dispărut, prin răpire, Puiu Traian. Eu am
scăpat numai printr-o minune din cursa pe care mi-o
pregătiseră la ei acasă. Din tot ce-am auzit şi am
constatat la Viena, în septembrie 1959 - ianuarie 1960,
personal nu am nicio îndoială asupra activităţii acestor
persoane (...)“.

„Unde este adevărul?“ se întreabă A.S. Marinescu.
Probabil cel din varianta descrisă lapidar de Mihai
Pelin, dezvoltată de istoricul Marinescu.

Există şi o variantă (apărută în BIRE, nr. 273/
16.09.1958,) conform căreia Aurel Decei şi Traian
Puiu, „răpiţi de agenţi sovietici“, se aflau în luna iunie
1958, deţinuţi în arestul Securităţii de pe Calea
Rahovei. Aurel Decei ar fi murit în urma torturilor, iar
„Puiu Traian a încercat să se sinucidă, dar călăii săi
au dejucat planul disperatului.“

Astăzi ştim că, din fericire, amândoi au supravieţuit
detenţiei.

***

Când a ajuns acasă, după atâţia ani de pribegie şi
de puşcărie, soţia nu l-a recunoscut, într-atâta era de
slab, de palid! Femeia fusese obligată să divorţeze
(„Certificat de despărţenie nr. 12“, emis în temeiul
hotărârii de divorţ nr. 51/10.03.1949), altfel şi-ar fi
pierdut serviciul, rămânând fără resurse de trai pentru
dânsa şi copil. S-au recăsătorit, au reînchegat familia,
au încercat să şteargă amintirea coşmarului pe care
l-au trăit. Soţia sa l-a aşteptat 23 de ani şi nu i-a permis
fiicei sale Năruja (de profesie arhitectă, căsătorită cu
arhitectul Mircea Bocunescu şi colegă de serviciu în
cadrul vechiului Consiliu Popular al Municipiului
Constanţa cu Marian Moise, cosemnatarul acestor
rânduri) să se mărite până nu vine şi tatăl său din
închisoare.

Fostul primar s-a angajat ca tehnician în organizare
de şantier la Întreprinderea de Îmbunătăţiri Funciare
de unde a ieşit la pensie în 1975.

În pofida atâtor necazuri care pe alţii i-ar fi doborât,

Traian Puiu, natură dârză, puternică, a trăit încă 15
ani. Firul unei vieţi puse sub semnul luptei împotriva
comunismului s-a curmat la 19 august 1990. A avut
fericirea de a vedea sfârşitul dictaturii lui Ceauşescu.

Din nefericire, Eugen Teodorescu, fratele soţiei lui
Puiu, nu a apucat acel moment crucial pentru istoria
României. În octombrie 1990, după 17 ani de puşcărie
(1947-1964), o maşină l-a ucis pe trecerea de pietoni
de la intersecţia B-dului Lenin cu str. I.G. Duca din
Constanţa. Asta în timp ce se deplasa către casa sa
din str. I.G. Duca nr. 32 Bis, unde locuia împreună cu
familia cumnatului său Traian Puiu. În automobil se
aflau doi securişti din Tulcea, amândoi ofiţeri ce se
dădeau drept ingineri la Centrala Nucleară din
Cernavodă. Cercetarea şi judecarea „accidentului“ nu
au stabilit vinovatul. (Admiţând că s-ar fi dorit acest
lucru... Să fie oare vorba despre ceea ce s-ar putea
numi „accident standard” dintr-o serie care a trimis
pe lumea cealaltă nu puţini oameni consideraţi
„duşmani ai regimului comunist”?).

În spaţiul funerar reprezentat de Cimitirul Central
al Municipiului Constanţa, la intrare, în planul drept al
aleii centrale, se află cavoul familiei Maria şi Ion Bucur,
realizat de F. Cananchinis din Constanţa. Ansamblul
mortuar, datat din perioada interbelică, este străjuit de
un obelisc cu alură barocă, purtând în vârf o clepsidră
şi o cruce din piatră . Complexul funerar mai
adăposteşte şi alte morminte: Aurel şi Dumitru Bucur,
M. Teodorescu, Ionel şi Smara Teodorescu cu fiii,
Mircea Bocunescu (N. 1942 - D. 2004), Ioana
Bocunescu (N. 1971 – D. 2010), Ioana Bocunescu
fiind fiica mijlocie a soţilor Mircea şi Năruja
Bocunescu, dispărută prematur în Canada, în urma
unui tragic accident de motocicletă. Iar pe latura
soclului, neobservabilă de pe aleea centrală, stă
consemnat lapidar sub o tandră fotografie de familie
în formă ovală: Traian Puiu (N. 1913 – D. 1990) şi
Lucia Teodora Puiu (N. 1911 – D. 1999).

În capătul opus al Cimitirului Central, spre Cimitirul
Evreiesc şi cu deschidere spre strada Corbului, se află
cimitirul AFDPR În profunzime se află monumentul
AFDPR, realizat ca o copie mai mică a celui de la
Majadahonda, purtând pe frontispiciu o cruce de piatră
având inscripţionată deviza „Nihil Sine Deo”.

În stânga acestui monument se află două cruci
legionare triple extinse, denumite şi „Crucile
Arhanghelului Mihail” (formate fiecare din câte trei
bare verticale alungite, suprapuse peste alte trei bare
orizontale) purtând numele primilor martiri ai Mişcării
Legionare: Sterie Ciumetti şi Virgil Teodorescu. Pe o
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placă metalică, între cele două cruci, stă scris: „Cei
ce-au căzut ucişi de gloanţele duşmane păşesc în rând
cu cei ce au rămas”. Acest ansamblu a fost realizat
prin contribuţia nemijlocită a luptătorului anticomunist
Bucur Braşoveanu, şi el înhumat tot aici.

Studentul Virgil Teodorescu, originar din Hârşova
şi ucis în Constanţa la 22 noiembrie 1933, într-o
confruntare cu gardienii publici în timp ce lipea afişe
electorale legionare (braţ lângă braţ cu Traian Puiu şi
Eugen Teodorescu), a fost elogiat de către proaspătul
primar Traian Puiu în articolul său „Cine sunt biruitorii?”
apărut în ziarul constănţean „Biruitorii” din 8 noiembrie
1940. Acesta era organul de presă săptămânal al
Regionalei Legionare a V-a Constanţa, cu sediul în
strada Călăraşi nr. 20 (actualul sediu al RAJA
Constanţa). Tot în timpul scurtului său mandat de
primar, cu ocazia împlinirii a 7 ani de la moartea
martirică a camaradului său Virgil Teodorescu (avansat
comandant legionar „post mortem” şi decorat cu
„Crucea Albă”), la 22 noiembrie 1940 s-a ţinut o slujbă
religioasă comemorativă la Biserica „Sfântul Gheorghe
Purtătorul de Biruinţă” (frecventată predilect de către
legionari) din strada Valea Albă. După terminarea
serviciului religios, pe strada Valea Albă (actuala stradă
Nicolae Iorga) colţ cu strada Moldovei, s-a sfinţit o
magnifică cruce verde amplasată exact pe locul unde,
cu 7 ani în urmă, glonţul ucigaş curmase viaţa tânărului
erou legionar în timp ce mergea ţinut de braţ de Traian
Puiu, ce încerca să-l protejeze. Pe acea cruce s-a
aplicat următoarea placă: „Aici a căzut acum 7 ani
legionarul Vigil Teodorescu, ucis mişeleşte în ziua de
22 noiembrie 1933”.

Crucea a fost demolată însă după evenimentele
din 23 ianuarie 1941.

În anul 2003, la 70 de ani de la moartea studentului
martir, acelaşi militant anticomunist, fostul deţinut politic
Bucur Braşoveanu, a încercat, însă fără succes,
refacerea monumentului din acel loc. Să mai precizăm
că această cruce comemorativă ridicată prin grija
primarului Traian Puiu se edificase după modelul unei
cruci anterioare amplasate la 17 august 1935 pe
muntele Jepii de lângă Buşteni, de asemeni în memoria
eroului dobrogean: „În amintirea studentului legionar
Virgil Teodorescu, asasinat pentru marea lui iubire
de ţară”.

***

Traian Puiu a desfăşurat şi activitate gazetărească,
în paginile periodicului „Ţara şi Exilul – Curier

informativ al Mişcării Legionare de la Madrid”. Prin
amabilitatea domnului Nicolae Roşca, am aflat că fostul
primar al Constanţei a publicat, în importantul organ
de presă al emigraţiei din Spania (cu circulaţie şi în
alte locuri ale exilului românesc), în intervalul
1981-1991, în opt numere ale publicaţiei, în total 12
articole. Dintre acestea, ultimul, semnat Puiu Traian,
are titlul „Continuăm propaganda electorală în
Dobrogea”; a apărut în numărul marcat astfel: Anul
XXVII/1990-1991. Ca şi alte articole ale lui Traian
Puiu, şi acesta este o preţioasă sursă de informaţii
privind viaţa politică din Dobrogea deceniului al
IV-lea din secolul trecut. Contribuţiile gazetăreşti ale
fostului primar constănţean la publicaţia madrilenă
poartă titlul generic „Din viaţa legionară”; redacţia i-a
ales pseudonimul Tudor Bradu. Altfel, încă de la
apariţia articolelor din numărul pe 1981-1982,
Securitatea lui Ceauşescu l-ar fi rearestat. În
ansamblul lor, articolele configurează o puternică
statură morală, verticalitate a caracterului şi fidelitate
faţă de crezul politic pe care, în sufletul său, Traian
Puiu nu l-a abandonat nicicând, urmând „Îndemnului
la luptă” creat de Radu Gyr: „Înfrânt nu eşti atunci
când sângeri/ nici ochii când în lacrimi ţi-s/ Adevăratele
înfrângeri/ sunt renunţările la vis”. (În aceeaşi
publicaţie apare – fără menţionarea numelui autorului
– un emoţionant articol intitulat „Plecarea din viaţă a
lui Puiu Traian şi a lui Eugen Teodorescu”, pioasă
rememorare a celor doi oameni politici constănţeni,
martiri ai prigoanei dezlănţuite de comunişti împotriva
bolşevizării României).

Alte lucrări publicate: Cronologie legionară
(Salzburg, 1951), Cărticică de cântece (Salzburg,
1951), Texte alese. Doctrina legionară (Salzburg,
1952), Începuturi de viaţă legionară. Amintiri
(Editura Mişcării Legionare, Madrid, 1991/ cu o prefaţă
de Horia Sima, postum).

***

Am prezentat, succint, trei cazuri de răpire
finalizate. Au fost şi altele. Au fost şi destule tentative.
DIE a „tratat“ exilul şi cu pachete-capcană (cazul
Goma), bombe, sechestrări, mutilări, şantaje, decese
suspecte. Acestea de la începuturile bolşevizării
României până la 22 decembrie 1989. Fireşte, toate în
numele apărării statului democrat-popular, angajat
plenar, sub conducerea partidului, în opera de făurire
a societăţii socialiste, cea mai bună dintre lumile
posibile.

(sfârşit)
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EMISIUNI FILATELICE ÎN PROGRAMUL „ORAŞELE ROMÂNIEI”

Romfilatelia, consecventă  în
promovarea frumuseţilor şi bogăţiilor
naturale ale României, a introdus în
circulaţie, începând cu data de 1.09.2016,
o emisiune de mărci poştale cu imagini în
care se regăsesc rarităţi ale florei şi
faunei întâlnite într-o zonă considerată pe
drept cuvânt o minune a naturii, Parcul
Naţional Ceahlău.

Unicitatea Parcului este definită nu
numai de marea diversitate de plante şi
animale, ci şi de raritatea lor. Din perioada
glacială, au supravieţuit pe munte plante
nemaiîntâlnite în altă parte. Se regăsesc păsări rare
adaptate mediului alpin. Peste treizeci de specii de
orhidee, dintre care trei ocrotite de lege, fac de
asemenea podoaba Ceahlăului.

Conservare naturii Parcului a început din anul 1997,
când o echipă de specialişti danezi, uimiţi de frumuseţea
şi bogăţia Ceahlăului, a contribuit la constituirea unui
Consiliu Ştiinţific al Parcului. Între timp, Ceahlăul a
căpătat un statut de zonă protejată prin înfiinţarea
Ariei de Protecţie Avifaunistică, a Parcului Naţional
şi a declarării ca Sit de Importanţă Comunitară.

Cele douăsprezece mărci poştale ale emisiunii
prezintă imagini cu flora şi fauna existentă în Parcul
Naţional Ceahlău:

- Floarea de colţ (Leontopodium alpinum),
numită şi floarea reginei, este declarată monument al
naturii şi este ocrotiră prin lege. Floarea de colţ este
simbolul iubitorilor de drumeţie la munte. Florile, micuţe
şi numeroase, sunt compuse din petale de un alb
imaculat şi lasă impresia unei singure flori de forma
unei steluţe. Este întâlnită pe culmile stâncoase şi are
rădăcinile fixate în puţinul pământ dintre scobiturile
săpate în stâncile calcaroase. (Timbru de 80 bani)

- Forfecuţa (Loxia curvirostra) este o pasăre
sedentară din pădurile conifere, cu dimensiuni mici,
având ciocul gros, ale cărei mandibule curbate se
încrucişează la vârf, de unde i se trage numele popular
de Forfecuţa. (Timbru de 90 bani).

- Crucea voinicului (Hepatica transsilvanica
Fuss) este o plantă rară, care creşte doar în Munţii
Carpaţi şi este declarată monument al naturii şi ocrotită
prin lege. Planta produce flori albastre şi atinge
înălţimea de maximum 20 cm. (Timbru de 1,10 lei)

- Capra neagră (Rupicapra) stă vara la altitudine
în zona alpină şi coboară iarna la adăpostul pădurii.
(Timbru de 1,20 lei)

- Arnica (Arnica montana) este o plantă perenă,
care creşte în regiunile montane ş i are flori
asemănătoare margaretelor, galben-aprins. Este
cunoscută şi sub denumirile populare de carul pădurilor,
iarba soarelui sau carul zânelor. Este înaltă de 30-50
cm, cu o tulpină cilindrică, rar ramificată, terminată cu
o inflorescenţă şi stă la baza a numeroase preparate,
precum tincturi. (Timbru de 1,30 lei)

- Ursul brun (Ursus arctos) este un animal
longeviv, care poate trăi până la 30 de ani în sălbăticie.
Are o blană deasă, mult apreciată, cu două rânduri de
peri, spic şi puf. Ursul brun a devenit o figură legendară,
privită cu teamă şi admiraţie, totodată. (Timbru de 1,40
lei)

- Măcăleandrul (Erithacus rubecula) numit şi guşă
roşie, este o pasăre insectivoră care trăieşte în pădurile
de munte. Penajul este cafeniu, cu o pată ruginie pe
bărbie şi piept. Cuibăreşte în scorburi, sub maluri şi
trunchiuri de arbori căzuţi. (Timbru de 1,50 lei)

- Genţiana (Gentiana lutea) este o plantă erbacee
protejată de lege şi declarată monument al naturii. Este
cunoscută şi sub denumirile de fierea pământului,
cahincea sau ghimbere de munte. Numele ei latin vine
din antichitate, de la Gentius, regele Ilirei, care se pare
că a descoperit că ar avea proprietăţi tonice. Sunt
cunoscute patru specii de genţiană: Genţiana galbenă,
roşie, pătată şi pannonica. (Timbru de 1,60 lei)

- Fâşa de munte (Anthus spinoletta) este o pasăre
care cuibăreşte exclusiv pe înălţimile montane fără
păduri ale Carpaţilor. Trăieşte în poieni şi luminişuri,
unde vegetaţia este deasă, instalându-şi cuibul pe sol
lângă bolovani. Coloritul corpului este cenuşiu, cu pete
mai întunecate pe partea superioară. (Timbru de 1,70
lei)

- Papucul Doamnei (Cypripedium calceolus) este
o specie foarte rară de orhidee protejată prin lege.
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Informaţii prelucrate de Radu Moţoc după catalogul editat de Romfilatelia

Transalpina, aflată la peste 2.000 de metri altitudine,
poate fi traversată cu maşina, având cota maximă la
Pasul Urdele, 2.145 m. A fost numit şi Drumul
Regelui, deoarece Regele Carol al II-lea l-a iniţiat şi
inaugurat parcurgându-l împreună cu familia regală şi
cu prim-ministrul de la aceea vreme, Gheorghe
Tătărescu. Inaugurarea s-a făcut în primele zile ale
anului 1938, drumul fiind considerat o mare realizare
tehnică, cu rol economic, strategic şi militar.

Legendele pierdute în negura vremii pomenesc de
acest drum cu peste 2.000 de ani în urmă. În hărţile
timpului, acest drum a fost folosit de romani în drumul
spre Sarmisegetuza, la confruntările cu dacii.

Se pare că această şosea a fost pietruită de
germani în timpul Războiului cel Mare. Cert este că
acest traseu, cunoscut şi ca Poteca Dracului, a fost
iniţial nu mai mult decât o cărăruie folosită de păstori.

Transalpina vine din latină şi înseamnă ţara de
dincolo de munţi. Situat în Carpa ţii Meridionali,
drumul de 148 de km leagă Oltenia de Transilvania,
între localităţile Bengeşti, din jud. Gorj, şi Sebeş, din
jud. Alba, traversând Munţii Parâng.

Cine parcurge acest traseu poate vizita lacurile

Oaşa, Gâlcescu şi Roşiile, dar şi Peştera Muierilor şi
Polovraci. Frumuseţea locurilor este sporită de
tufărişurile de jnepeni, smărdar, afin şi merişor. Fauna
este reprezentată de capre negre, lupi şi urşi bruni, ca
o prezenţă obişnuită.

Romfilatelia a editat o emisiune filatelică pe care
a intitulat-o Călătorie printre nori, Transalpina, care
a intrat în circulaţie începând cu data de 12.08.2016.

- Timbrul cu valoarea  de 8 lei
reprezintă un traseu alpin din acest traseu.

- O coliţă dantelată cu valoarea de
15 lei reprezintă o porţiune din acest
traseu, la care în profunzime se poate
distinge o localitate. Nu este omisă şi o
reprezentare a unei capre negre.

- Plicul este echipa t cu timbrul
emisiunii şi este numerotat şi obliterat cu
ştampila „prima zi” - 12.08.2016.
Imaginea plicului scoate în evidenţă un
traseu alpin care se îndreaptă spre vârful
muntelui.

Tulpina are numai 3-5 frunze şi o singură floare galbenă
în vârf, care seamănă cu un mocasin, motiv pentru
care a fost numit şi papuc.(Timbru de 1,80 lei)

- Pescărelul albastru (Alcedo atthis) este o
pasăre foarte frumos colorată, cu un albastru-verzui
pe spinare, cărămiziu-roşcat pe abdomen şi în dreptul
ochilor, albă pe guşă şi pe laturile cefei, are picioarele
şi coada scurte, ciocul mare şi puternic. Trăieşte pe
malul apelor curgătoare repezi unde există peşti,

insecte acvatice, crustacei şi mormoloci. (Timbru de
2,70 lei)

- Crinul de pădure (Lilium martagon) este o
specie rară, declarată monument al naturii şi ocrotită
prin lege, fiind şi una din cele mai frumoase şi graţioase
plane care creşte în zona pădurilor de stejar şi fag din
România. Florile cu şase petale roz-violet şi cu pete
roşii au şase stamine lungi, parfumate numai seara.
(Timbru de 16 lei)
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SCUTARU, Elena – sculptor. S-a născut la
14 decembrie 1964 la Galaţi. A absolvit Academia
de Arte din Bucureşti, Secţia Sculptură, clasa
profesorului Napoleon Tiron (1995). În 1993 a
beneficiat de o bursă în cadrul Tempus-Programm
FH Design Aachen (sculptură, grafică şi video),
iar în 1994 a studiat un an la Academia de Arte din
Viena (secţia grafică). Doctorat în Arte Vizuale la
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
(2009). Este membră a U. A. P. R., Filiala
Bucureşti, secţia sculptură, din 1996. În anii 1991,
1992, 1993, 1996, pe perioade de câte trei luni a
activat ca asistent în atelierul sculptorului Peter
Jacobi, Wurmberg, Germania, prof. universitar la
FH Design Pforzheim. Din 1995 lucrează la
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,
instituţie în cadrul căreia în prezent este lector
universitar şi coordonator al departamentului de
Pedagogia Artelor. În 1999 a obţinut Bursa de
Atelier la Viena pentru artişti din Europa de Est în
urma unui concurs al Fundaţiei Kulturkontact. În
2015 a beneficiat de Bursa „Constantin Brâncuşi”
oferită de Institutul Cultural Român cu rezidenţă
la Cité International des Arts Paris, Franţa.
Expoziţii personale: „Desen pentru o sculptură”,
Schoemberg, Germania (1996); „re (întâlnire)”
(împreună cu soţul său, sculptorul Marcel Scutaru),
Muzeul Literaturii Române, Bucureşti (1997);
„Obiecte”, Centrul Cultural Român din Viena,
Austria; „Instalaţie-obiect”, Atelier Kulturkontakt,

Viena (1999); „Istorii – Fluture”, Curtea Veche, Muzeul
Municipiului Bucureşti (2001); „Realitäten”, Galeria
Broetzinger Art Pforzheim, Germania (2002);
„Prezenţa – materializare, absenţa – dematerializare”,
Galeria „Galateea”, Bucureşti (2003); „Forme
empatice” (împreună cu Marcel Scutaru), Galeria
„Galateea”, Bucureşti (2013);  „Chip şi aripi”
(împreună cu Marcel Scutaru), Centrul Cultural
Palatele Brâncoveneşti, Sala Foişor, Mogoşoaia, Ilfov
(2013); „Arta la fereastră”, Galeria „Simeza”,
Bucureşti (2016). Participări la expoziţii colective:
Bienala de Grafică, Kyoto, Japonia (1994); participări
la majoritatea expoziţiilor organizate de Atelier 35 şi
curator al expoziţiei „Desene ale sculptorilor”, Galeria
„Eforie”, Bucureşti (1997 – 1999); Expoziţia anuală a
Centrului Soros pentru arta contemporană Civitas artis,
Civitas solis”, Câlnic, Alba (1997); Salonul Municipal
Bucureşti, Sala Dalles (1998); „Tineri artişti români”,
Bayerische Staatskanzlei München, Germania;
„Kulturauschprojekt, Rumaenien-Schweiz”, Galeria
Antonigasse, Bremgarten, (1999); Festivalul
Internaţional „Art dans la ville”, Saint-Etienne, Franţa
(2000); Salonul Municipal, Galeria Căminul Artei,
Bucureşti (2002); Festivalul Internaţional de Artă

Tânăra pereche
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Contemporană „Soho in Ottakring”, Viena, Austria
(2003); Expoziţia jubiliară a Galeriei Broetzinger Art
Pforzheim, Festivalul „Goldherbst”, Germania (2004);
„Portretul - sine şi oglindire”, Centrul Cultural Palatele
Brâncoveneşti, Mogoşoaia, Ilfov (2005); Sculptura
mică, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2007); Expoziţia
de sculptură românească contemporană, Muzeul
Ianchelevici, La Louviere, Belgia (2007); „Grenzenlos”,
expoziţie a bursierilor români la Viena, organizată de
Fundaţia Kulturkontakt,  Galeria Teatrului Naţional
Bucureşti şi Muzeul Brukenthal Sibiu (2009); Salonul
de Gravură-Sculptură, Galeria „Simeza”, Bucureşti
(2010 – 2011), „Vârsta de bronz”, Muzeul de Artă
Cluj-Napoca (2011); „Grădina suspendată”, Muzeul
Naţional al Ţăranului Român, Sala Tancred Bănăţeanu,
Bucureşti;  „Ceramica contemporană, tehnici şi
materiale”, Galeria UNA, Bucureşti (2013); Expoziţia
aniversară UNarte „150 de ani de pictură, sculptură şi
grafică”, Sala Dalles, Bucureşti; „Nihil sine deo, nihil
sine dea, nihil sine una dea”, Galeria Căminul Artei,
Bucureşti (2014); Expoziţia de primăvară, ediţia a IV-
a, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Sala Foaier
(2015); ”Sculptură în câmp deschis – anii nouăzeci,
trasee subiective” (curator, Simona Vilău), Centrul

Cultural Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia (2015);
Expoziţia „Blouse Roumaine. Femme Roumaine”,
Institutul Cultural Român de la Lisabona şi Galeria de
Artă din incinta Citadelei din Alter do Chao, Portugalia
(2016); „Fostul viitor”, ARCUB – Centrul Cultural al
Municipiului Bucureşti (2016). Distincţii:  Premiul I la
Concursul pentru proiectul unui monument pe tema
„Târgovişte – istorie şi spiritualitate”, Târgovişte ,
Dâmboviţa (1996, cu Marcel Scutaru); Premiul I pentru
proiectul unui monument la Câmpina (1997, cu Marcel
Scutaru); Premiul Galeriei Halelor Bucureşti (1997).

Considerată de critica de specialitate ca o artistă
care în opera sa a acordat o atenţie deosebită
experimentului, Elena Scutaru s-a manifestat în
sculptură, pictură, grafică, ceramică şi instalaţie. A
folosit materialele clasice alătur i de altele
neconvenţionale, astfel că în sculptura creată de ea
întâlnim ipsos, lemn, bronz, teracotă, dar şi răşini
sintetice, blană, plexiglas, sisal, pânză de cânepă etc.
Atât în portrete cât şi în compoziţii, două sunt motivele
predominate: antropomorf şi avimorf. Ambele sunt
prezente uneori chiar în aceeaşi lucrare. Nu lipseşte
însă nici motivul zoomorf. Portretele, sintetice, epurate
de detalii, sunt realizate într-o viziune realistă, uneori

Eternul feminin sau portret de pe
vremea când semănam cu o Zeiţă

Doamna misterioasă
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amintind de arta arhaică. Personajele sunt surprinse
în ipostaze şi atitudini diferite, expresia chipului lor este
clară, exprimă reflexivitate, cufundare în gânduri,
visare şi un vădit aer de mister. Uneori, acestea au şi
o accentuată notă de ironie („Tânăra doamnă”,
„Portret cu pasăre”, „Eternul feminin”, „Doamna cu
peruca roşie”, „Necunoscutul”, „Chip şi aripi”, „Tânăra
pereche”, „Înger”, „Mască”). „Autoportretul cu
pasăre”, realizat în mărime naturală, este de o
frumuseţe clasică. Într-un ansamblu sculptural
amplasat într-un spaţiu verde din localitatea Câlnic
(Alba), figurile umane, 33 la număr, sunt surprinse în
mişcare, în timpul desfăşurării unei procesiuni şi sunt
realizate din lemn şi fân, acoperite cu pânză de cânepă
(„Procesiune”). În instalaţia „Camuflare”, elementele
sculpturale sunt concepute din pânză de sac pe
armătură metalică, pe când cele din „Dialog cu o
prinţesă” sunt din lemn, iarbă şi plasă de sârmă
galvanizată. Într-o altă instalaţie, „Posteritatea Evei”,
materialul textil este utilizat alături de teracotă.

Lucrarea „Veşmânt”, o compoziţie cu parfum
medieval, este executată numai din plasă de sârmă
galvanizată.

Referindu-se la creaţia sculptoriţei, criticul de artă
Luiza Barcan scrie în textul ce însoţeşte fişa biografică
a acesteia din enciclopedia on-line „Un secol de
sculptură românească”: „Temele abordate de Elena
Scutaru sunt clasice în esenţă, însă de fiecare dată
înveşmântate provocator, în «coaja» unor materiale
convertite estetic, de la cele tradiţionale, la cele
naturale sau neconvenţionale. Fiinţa umană, cu
avatarurile ei, cu măştile ei schimbate în funcţie de
epocă, incită permanent imaginaţia şi inventivitatea
Elenei Scutaru. Grupuri de personaje sau personajul
feminin unic, dezvelit parcă de misterul lui şi expus
sub lupa unei viziuni analitice, îşi disecă taina şi invită
la meditaţie asupra condiţiei umane. Motivul păsării,
adesea prezent în compoziţiile artistei, însoţeşte ca un
dublu omul şi face trimiteri explicite spre mitologie şi
arhetip”.

Bibl.: Ioana Vlasiu (coordonator), Dicţionarul
sculptorilor din România, Secolele XIX – XX, vol.
II, Literele H – Z, Editura Academiei Române,
Bucureşti 2012; Un secol de sculptură românească,
Enciclopedie on-line, coordonator proiect Radu
Pervolovici (www.sculpture.ro).

Autoportret cu pasăreÎnger
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„Drumuri neuitate”

C
or

ne
liu

 S
TO

IC
A După ce în 2011, în cadrul Muzeului de Artă

Vizuală, un tânăr gălăţean, Raul Popa, debuta cu
o expoziţie axată numai pe genul portretului, iată
că un alt artist gălăţean, de astă dată o pictoriţă,
Maria Mihaela Secobeanu, prezintă în prima ei
expoziţie personală, deschisă la Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu”, lucrări prin care îşi manifestă
preponderent preocuparea pentru abordarea
aceluiaşi gen. Demers deloc uşor, curajos, mai ales
pentru un artist aflat la începutul carierei sale,
fiindcă portretul implică pe lângă realizarea
asemănării fizice cu modelele şi întreprinderea
unor introspecţii în psihologia acestora, în urma
cărora artistul trebuie să dea la iveală, în expresia
exterioară  a  chipului, trăsături morale
semnificative personalităţii persoanelor respective.

Scriam cu alt prilej, că într-un interviu luat cu
ani în urmă celebrei sculptoriţe Miliţa Petraşcu în
atelierul ei din Bucureşti, strada Pictor Negulici
nr. 19, cunoscută pentru notorietatea sa în arta
portretistică, aceasta îmi spunea că portretul
trebuie să îndeplinească o singură condiţie: să fie

făcut cu adevărată plăcere. Artistul, menţiona ea,
„trebuie să participe la lumea modelului, trebuie să-l
înţeleagă şi să-i dezvăluie nu numai trăsăturile fizice,
dar şi pe cele morale. Studiul modelului, atunci când
se face cu răbdare, duce la rezultate foarte
interesante, adesea chiar nebănuite”. Şi tot ea invoca
cuvintele francezului Henri Matisse, care afirma „că
a face portretul să semene este un dar special, pe care
nu-l au decât o mică parte dintre artişti”.

Maria Mihaela Secobeanu s-a născut la 4 martie
1986 în Galaţi. A absolvit Liceul de Artă „Dimitrie
Cuclin” (2005) şi Universitatea „George Enescu” din
Iaşi, Facultatea de Arte Plastice şi Decorative (2009).
După terminarea studiilor a lucrat ca restaurator de
pictură murală, efectuând lucrări la câteva lăcaşuri de
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cult ortodox din Galaţi, Bisericile „Sfinţii Împăraţi”, „Sf.
Vasile”, „Sf. Nicolae” şi „Sfinţii Trei Ierarhi”. Din 2015
a participat la expoziţiile colective ale Filialei Galaţi a
U. A. P. R. organizate pe plan local, la Brăila şi la
Bucureşti. De asemenea, a fost prezentă cu lucrări la
expoziţia „Natură cu fluturi”, deschisă mai întâi la
sediul S. C. Arbex Art Decor S. R. L. din Baia Mare,
apoi la Galeria Occidentului din Bucureşti (2015).

Tânăra pictoriţă şi-a intitulat expoziţia „Drumuri
neuitate”, o sintagmă care, la prima vedere, nu
sugerează deloc prezenţa pe simeze a unor lucrări
conţinând numai portrete. Vizionând şi lecturând
tablourile cu răbdare, descoperim că chipurile umane
imortalizate sunt din medii şi locuri diferite, pe care
artista le-a cunoscut în timpul unor deplasări de
documentare, deci a străbaterii unor drumuri care, prin
ceea ce i-a oferit şi prin oamenii pe care i-a cunoscut,
i-au rămas de neuitat în memoria ei. În acelaşi timp,
luând în consideraţie că toate personajele din tablourile
de pictură sunt îmbrăcate în vestimentaţie de port
popular, titlul poate semnifica şi descoperirea şi
aducerea în prim-plan a unor valori etnofolclorice care
au strălucit cândva şi care trebuie cunoscute şi

perpetuate. În acest sens, Maria Secobeanu declara:
„Titlul expoziţiei mele se referă la tradiţiile româneşti
păstrate cu ardoare până în prezent de români talentaţi,
de toate vârstele. Mare parte din portretele pictate
reprezintă oameni din prezent, a căror poveste am
auzit-o, m-a impresionat şi m-a îndemnat să-i
imortalizez. Am fost inspirată şi de numeroasele
activităţi, festivaluri, târguri, creatori vestimentari etc.
care ajută la promovarea şi transmiterea tinerelor
generaţii a tradiţiilor noastre”.

Atât în lucrările de pictură cât şi în desenele
executate în cărbune, Maria Secobeanu se dovedeşte
o fină observatoare a persoanelor portretizate, alese
din rândul meşterilor populari, a ţăranilor, a tinerilor
îndrăgostiţi de profesia practicată sau având hobby-
uri de mare nobleţe, a participanţilor la unele
evenimente tradiţionale. Artista îşi denumeşte
tablourile după prenumele personajelor reprezentate
(„Diana”, „Andreea”, „Sofia”, „Măriuca”, „Laura”),
după apartenenţa la un anumit areal geografic
(„Moldoveancă”, „O româncă la New York”), după
meşteşugurile şi muncile practicate („Meşterul olar I
şi II”, „Meşterul lemnului I şi II”, „Meşteşug neuitat”,
„Bătrână trudind”), după starea şi trăirile personajelor
(„La fereastră”, „Vis”, „Odihnă”), după port („Fără
opinci”, „Ţăran cu pălărie”), după simbolistica din
mitologia populară românească („Sânziană I, II, III”,
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„La sărbătoare”). Uneori, ea are în vedere cadrul
natural şi anotimpul în care este surprins personajul,
peisajul şi motivele decorative folosite („Câmp de
maci”, „La apus”, „Spicul”, „Simfonia verii”).

Personajele din portretele Mariei Secobeanu, fie
de sex feminin, fie masculin, au fizionomii anatomice
frumoase, expresive, chipul lor evocă o întreagă
claviatură de sentimente, stări şi trăiri sufleteşti
(bucuria, cufundarea în gânduri, concentrarea,
aşteptarea, nostalgia, visarea, mândria) sau lasă să
descoperim importante calităţi ale omului (răbdarea,
dăruirea, hotărârea, tenacitatea, meticulozitatea,
respectul, bunătatea, sensibilitatea, gustul pentru
frumosul artistic). Ele sunt surprinse în ipostaze şi
atitudini diferite, sunt configurate din faţă, din profil
sau din semiprofil. Unele sunt prezentate în acţiune (o
adolescentă cântă la vioară în mijlocul unei naturi
estivale, o tânără încondeiază ouă, o bătrână munceşte
pe câmp, un meşter ciopleşte în lemn), altele sunt

înfăţişate static. Femeile şi bărbaţii din lucrările de
pictură poartă veşminte cu motive ornamentale specific
româneşti, artista neezitând chiar să pună în valoare
pitorescul unor elemente de port popular. Fundalurile
tablourilor sunt bine lucrate, variate, deloc monotone.
Adesea pictoriţa figurează astfel personajele, încât nu
lasă să li se vadă în întregime expresia feţei sau a
ochilor, imprimându-le un aer enigmatic. De asemenea,
în unele lucrări corpul lor este înfăţişat doar
fragmentar, accentul căzând pe evidenţierea unor
detalii vestimentare („Odihnă”, „Spicul”). Elementele
de recuzită introduse în spaţiul plastic atunci când
personajul este ipostaziat în interiorul unei locuinţe
reprezintă şi ele obiecte cu motive decorative populare
(„Vis”). Autoarea este o bună desenatoare, linia ei
este fluentă şi mlădioasă. Culorile folosite sunt vii,
luminoase şi ingenios orchestrate. De multe ori, prin

suprapuneri foarte fine de pastă, obţine efecte tonale
de mare sensibilitate.

Aflată la prima sa expoziţie personală, Maria
Mihaela Secobeanu a făcut o impresie demnă de toată
lauda prin tablourile prezentate. Ea are darul de care
amintea Henri Matisse, dovedeşte calităţi creative
superioare, pe care avem certitudinea că în viitor le
va aprofunda şi le va face şi mai vizibile în lucrările
sale. Îi urăm succes deplin în profesia nobilă pe care
şi-a ales-o şi realizări artistice pe măsura sensibilităţii
şi cutezanţei gândului!
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Aveam o mai veche culpă faţă de Victor Mitocaru.
Cunoştinţă veche, trecută prin decenii de încercări
prădalnice, a rămas, în fondul meu interior, acelaşi
scriitor de auricul stâng, bonom, pişicher, pontos,
prototip de moldovean ager la minte şi niciodată grăbit.
L-am apreciat de la început şi-l încredinţez că pentru
mine a rămas acelaşi scriitor prolific şi şarmant, acelaşi
observator atent al acestor cumplite
vremi, care ne-a fost dat să le
traversăm şi despre care, din când
în când, încercăm să dăm seama.

De-a lungul anilor, de fapt al
deceniilor, m-a tot onorat cu isprăvile
sale literare şi regret că nu m-am
învrednicit să scriu despre ele. Îl
încredinţez însă  că  l-am citit
totdeauna cu interes nescăzut, că
reflecţiile sale nu m-au găsit
totdeauna în poziţie partizană, dar –
ce contează? – scriitorul are stil, are
substanţă şi tot ce trebuie pentru a
trezi interesul cititorilor.  Cum să
nu-l apreciez şi cum să nu subliniez
apăsat că lucrările sale chiar merită
să intre în rafturile puţinilor mohicani
statorniciţi în zăbava cetitului.

Revin însă la carte. Jurnalul lui
Victor Mitocaru, în pofida
aşteptărilor, nu reconstituie un itinerar de viaţă şi nu
reface un parcurs existenţial etapă cu etapă, ci
reuneşte o suită de întâmplări vivante, care au avut un
anumit rol în maturizarea lui intelectuală. Aflăm,
bunăoară, că în vremea când era elev la Şcoala medie
tehnică din Bicaz, i-a avut ca profesori pe Alexandrina
Camelia şi pe Mihai Mancaş, cu care a rămas în relaţii
perfecte şi peste ani şi cărora le păstrează o caldă şi
ne-erodată recunoştinţă.

Avid de cunoaştere a rămas conectat permanent
la pulsul vieţii publice şi nu i-au scăpat evenimentele
importante despre care dă seama în jurnalul său.
Într-o vreme de cumplită prohibire a libertăţii de opinie,
participă, la Oneşti, la o întâlnire cu poeta Ana
Blandiana – Doamna Bunei Vestiri, cum o creditează
autorul – nu atât pentru faptul că se născuse în ziua
de 25 martie, marcată sub această sintagmă în
Calendarul ortodox, cât pentru ceea ce reprezenta
poeta în viaţa publică de atunci. O  mai văzusem şi la
Bacău. Odată a venit cu Romulus Rusan la o
întâlnire cu cititorii băcăuani, invitată de scriitorul
Sergiu Adam. O vreme a colaborat şi la Ateneu,
unde i se publica, număr de număr, câte o poezie

într-o spărtură de pagină numită sugestiv
Fereastra, o rubrică originală. În Ana Blandiana
se înfiripa Buna Vestire într-un timp în care bunele
veşti erau destul de rare în ţara noastră, dar tocmai
când începea să se afirme o nouă şi redutabilă
generaţie de scriitori. În plenitudinea talentului
s-a remarcat pe drept cuvânt chiar Buna Vestire a

literaturii noastre contemporane.
Apoi, după 1989, aceeaşi Ana
Blandiana devenea Buna Vestire
a libertăţii. Şi va rămâne Buna
Vestire când mulţi dintre noi nu
vor mai fi decât singură tăţi
misterioase în cuprinsul de
necuprins al umbrei (pag.159).

Jurnalul conţine multe mărturii
referenţiale demne de amintit, chiar
şi într-o cronică succintă. Moartea
lui Stalin, bunăoară, l-a găsit acasă,
în familie, şi autorul îl evocă din
poziţia omului simplu, dar cu
mintea sănă toasă ,  neafectată
dogmatic.  Intră şi tata cu un braţ
de lemne pe care le răstoarnă
lângă vatră. Auzi? – zice mama.
Ştii că a murit prostul lui Ghi ţă,
a Marghioalei? De unde să ştiu?
– răspunde tata. Parcă l-am

văzut deunăzi scoţând oile la pârâu. Când avea
să moară? Mama începe să râdă, apoi râsul îi piere
complet. Măi, zice, a murit Stalin. Da? – zice tata.
Apoi atunci ducă-se pe pustii cu oala-n cap
(p.191).

Multe pagini sunt consacrate fenomenului religios,
învăţăturilor evanghelice, pe care le supune unei
judecăţi reflexive, cu multe trimiteri la Mircea Eliade
şi cu pertinente observaţii  analitice.  În mitul creaţiei
biblice, timpul ia naştere odată cu creaţia însăşi, o
înglobează şi se integrează ca timp sacru (p.164).
Bineînţeles că are dreptate. Cum ar fi existat timp
înainte de crearea Soarelui, ca reper al măsurării
timpului. Cum ar fi putut exista cele şase zile ale
creaţiei înainte de a se statornici pe firmament
indicatorul care confirmă ziua şi-o desparte de noapte?

Nu mai insist. Avem de-a face cu o bijuterie de
carte, scrisă  într-o ritmică  alertă , crocantă  şi
ademenitoare. Victor Mitocaru, o dovedeşte încă o
dată, este un scriitor prolific, scrupulos şi crocant cu
priză la cititori. Îl felicit pentru această ispravă literară
şi-i promit că-i voi urmări, cu aceeaşi curiozitate
neostoită, şi prestaţiile viitoare.
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Nu se poate spune că Tecuciul şi tecucenii n-au
cinstit come il faute memoria folcloristului Tudor
Pamfile. Legăturile sale cu oraşul de pe malul drept al
Bârladului au fost ferme, durabile, au durat o viaţă, ba
chiar şi dincolo de marginile ei, în veşnicie, dacă avem
în vedere c-a preferat să fie înmormântat în cimitirul
tecucean.

O vreme, după moartea folcloristului întâmplată la
Chişinău, la 17 octombrie 1921, când abia împlinise
vârsta de 38 de ani, publicaţia locală
Curierul Tecuciului i-a mai publicat
câte ceva din manuscrisele păstrate
de soţia sa , din care văduva
folcloristului furniza cu zgârcenie
redactorului Gheorghe Ghiţulescu, dar
nu cât ar fi fost de dorit, căci arhiva
moştenită era aşa de bogată, c-ar fi
putut alimenta încă multe publicaţii de
cultură din ţară. Avea harul prieteniei
şi cine-i devenea apropiat rămâne
pentru totdeauna cuibărit în sipetul
inimii sale generoase. Nu ştiu dacă în
decursul scurtei sale existenţe a pierdut
vreun prieten, dar ştiu că n-a pierdut
niciun prilej de a lega mereu alte
prietenii pe care le-a adăugat consecvent celor
existente deja.

Ei, prietenii, la 5 ani după moartea lui, au luat
iniţiativa ridicării unui bust folcloristului, având o
componenţă destul de generoasă, din care făceau parte
un mare număr de intelectuali, care i-au fost
apropiaţi precum: P.S. Episcop Iacob al Huşilor,
General N. Sinescu, inspector general al Cavaleriei,
Ştefan Ciobanu, membru al Academiei Române, Alex.
Lascarov-Moldovanu, Apostol D. Culea, Gh.T.
Kirileanu, Bibliotecarul Palatului Regal, Th. Popovici,
directorul orfelinatului din Zorleni, Protoiereu
C. Conduratu, Tecuci, V. Teodorescu, directorul
Liceului D.A. Sturza, Traian Corodeanu, avocat,
Tecuci, V. Radu, avocat Tecuci, vicepreşedinte al
Ateneului Cultural, Tecuci, Gh. Popovici, revizor şcolar,
Tecuci, I. Dianescu, profesor, preşedinte al Societăţii
culturale T. Pamfile a liceului din Tecuci, D. Iliescu,
directorul şcolii nr.1 de băieţi din Tecuci, Pr.
T. Panaitescu, profesor Tecuci, Căpitan invalid Ioan
Diea, Tecuci, casierul comitetului, Col. Vera,
comandantul Garnizoanei Tecuci şi Econ. D. Furtună,
directorul revistei Tudor Pamfile din Dorohoi. În total,
comitetul cuprindea 18 membri, cam tot ce putea aduce
un spor de contribuţie la realizarea proiectului.

Dumitru Furtună, care face aceste precizări în

cartea sa Despre folclor, tradiţii şi folclorişti
(Editura Sf. Mina, Iaşi, 2016) nu-l menţionează ca
membrul al Comitetului de iniţiativă şi pe unchiul
scriitorului, pe Gh. Ghiţulescu, directorul publicaţiei
locale Curierul Tecuciului, pentru că n-a făcut parte
din comitet, dar îi apreciază  în cuvinte calde
devotamentul cu care a lucrat la împlinirea acestui
bust. La el, la Gh. Ghiţulescu, ajungeau sumele
colectate de membii comitetului, de pe unde găseau

înţelegere. Numai revista Tudor
Pamfile din Dorohoi a expediat, la
24 iunie 1926, pe adresa  lui
Gh. Ghiţulescu, suma de 5250 de lei,
dar, fireşte, colecte au fost mai multe
de s-a putut înfăptui şi turna mai apoi
în bronz bustul folcloristului.
Evenimentul dezvelirii a fost un
moment de puternică şi înălţătoare
vibraţie, cu multe luări de cuvânt,
fiecare evocând în cuvinte alese
meritele celui întruchipat în  substanţa
bronzului.

La dezvelirea lucrării,  mai
precizează acelaşi memorialist,  a luat
parte şi moş Ion Pintile Pamfile –

înţeleptul Ţăpului – văzând acum chipul nepotului
Tudor, se încredinţează că nu-i la mijlooc altă
minune decât… o izbândă a celor de jos, când au
muncă şi talent.

Şi mai reproducem, din aceeaşi lucrare
memorialistică semnată de Dumitru Furtună, un
fragment din discursul unui alt participant la eveniment,
al cărui nume nu este dezvăluit, care propunea, printre
altele, un adevărat program de cinstire a memoriei  lui
Tudor Pamfile. Noi avem gata adunate toate ştirile
privitoare la viaţa şi scrierile sale. Fie ca acelaşi
Comitet – care astăzi a reuşit să dea chipul în bronz
al lui Pamfile – să aibă dragostea de a strânge
banii trebuitori pentru tipărirea unei cărţi
amănun ţite despre viaţa vrednicului scriitor
tecucean, ajutorându-se, totodată, după cum
trebuie revista care-i poartă numele.

Inutil să mai adaug că acest program a rămas în
mare parte uitat, că nu s-a făcut mare lucru pentru
redarea lui circulaţiei publice, că a rămas încă în mare
parte necunoscut generaţiilor mai noi, ba chiar c-a fost
supus la obstrucţii nemeritate, atunci când bustul i s-a
topit pentru a se confecţiona obuze de luptă. A
compensat, e drept, o mare parte din aceste nedreptăţi
Iordan Datcu, autorul unei excelente monografii
consacrată scriitorului tecucean.
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Responsabilitatea pentru grafie, con ţinutul opiniilor,
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