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Civilizaţia vinului

Viţa de vie, vinul şi femeia sunt asemănătoare: toate sunt arţăgoase.
Împărăteasa MARIA TEREZA a Austriei

În prea puţin vin nu găseşti adevărul, în prea mult, pierzi şi umorul.
BLAISE PASCAL

Beau pentru că am ocazia, dar uneori beau pentru că nu am nici o ocazie.
MIGUEL DE CERVANTES

O sticlă de vin conţine mai multă filozofie în ea decât orice altă carte
din lume.

LOUIS PASTEUR

Oamenii sunt ca vinul: timpul îi acreşte pe cei răi, dar sporeşte calitatea
celor buni.

CICERO

Vinul vechi se poate asemui cu o vioară: este cu atât mai de preţ, cu cât a
plâns şi a oftat de-a lungul anilor.

BACH

Acolo unde nu există vin, nu există dragoste.
EURIPIDE
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Civilizaţia vinului

Vinul este o poezie îmbuteliată.
ROBERT STEVENSON

Cine nu iubeşte deloc vinul, femeile, cântecul, va ramâne prost
toată viaţa.

MARTIN LUTHER

Vinul este singura fiinţă în stare lichidă care se naşte, trăieşte şi moare.
PĂSTOREL TEODOREANU

Când sorbiţi vinul din cupe, amintiţi-vă că beţi din sângele viţei de vie,
puterea pamântului şi eternitatea soarelui.

ALEXANDRU CEL MARE

Vinul este o fiinţă apropiată dacă ştii să te porţi cu el.
SHAKESPEARE

In vino veritas.
ALCAEUS, 610 î.H.

Adu-mi repede o cupă cu vin, să-mi împrospătez mintea şi să pot spune
ceva înţelept!

ARISTOFAN
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Civilizaţia vinului

Vinul este cea mai folositoare dintre băuturi, cel mai bun dintre
medicamente şi cel mai căutat dintre alimente.

PLUTARCH

Nu este adevărat că băutura schimbă caracterul omului. Îl dezvăluie
mult mai clar.

JOHN OSBORNE

Vinul este mai întâi natură şi soare, apoi băutură de valoare şi, în sfârşit,
inspiraţie şi bucurie creatoare.

LEONARDO DA VINCI

Vinul aduce plăceri sau neplăceri, în funcţie de cât bei.
SENECA

Noaptea, iubirea şi vinul nu îndeamnă la nimic cumpătat.
OVIDIUS

Nici un leac nu poate tămădui ca vinul şi nici inspira ca el.
HOMER

A şti să savurezi un vin cu toate simţurile (inclusiv al şaselea - bunul
simţ) este cea mai desăvârşită înţelepciune, artă şi ştiinţă. Cu gura o ştiu
toţi. Dar asta înseamnă băutură, nu cultură.

J.W. GOETHE

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

http://www.pdffactory.com


5

„Bănuiam eu.
Era o vie ca toate
viile. Nici mai
frumoasă, nici mai
urîtă. Poate ceva-
ceva mai bine
îngrijită. Pămîntul
afînat. Cărările
pline. Coardele
întinse pe garduri
de haraci de-o
parte a drumului,
iar de partea
cealaltă, pe garduri

de sîrmă. Frunzele stropite din belşug cu piatră
vînătă. Şi struguri mari, gri, atîrnînd de
pretutindeni ca ţîţele vacilor. Numai după ce
am urcat pe jumătate pieptul
dealului şi-am poposit pe un fel de
platou, într-o ogradă imensă,
umbrită de copaci groşi cît roata
carului printre care apăreau
hambarele, grajdurile, cramele
enorme şi, în fund de tot, cerdacul
conacului boieresc, mi
s-a părut că pătrund într-o altă
lume, într-o altă viaţă, cunoscute
din cărţi, aflate din spusele
bătrînilor şi uitate de mult... Ceva
ireal plutea în atmosferă... Iar în
lumina spectrală a zilei cernită
printre ramuri, întocmai ca pe-o
scenă de teatru, şiruri de fete şi
flăcăi, cu panere încărcate pe
umeri, coborau cîntînd spre
clădirile din stînga noastră... Un
zgomot vast, continuu, domina
cîntecele culegătorilor. S-ar fi spus că o moară
de apă era prin apropiere sau o prisacă în toiul
roitului. Ascultam şi eu zgomotul fără să
bănuiesc de unde vine. Mi l-am explicat abia
cînd am ajuns în dreptul cramei. Prin uşa cît
zece din zilele noastre, adevărată poartă de
cetate, cu două coturi masive de stejar, ferecate
şi deschise larg în lături, am văzut un sat întreg
la muncă. Copile, rîzătoare, treceau coşurile
flăcăilor. Aceştia, la rîndul lor, urcaţi pe scări
improvizate, le deşărtau în trei călcătoare, de
doi stînjeni în lungime fiecare, şi aşezate de-a
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A curmezişul cramei. Panerele golite zburau prin aer,

însoţite de strigări şi glume piperate. Fetele le
prindeau din zbor. Nici una nu se lăsa mai prejos.
Răspundeau la fel, cu glume în doi peri sau cu
pumni de struguri aruncaţi în faţă, feciorilor, în
acelaşi timp, în cele trei călcătoare uriaşe, alte fete
şi neveste, cu poalele în brîu de li se vedeau pulpele
pînă la şolduri, zdrobeau poama în ritm cînd domol
şi legănat de horă, cînd sacadat şi precipitat de
bătută... Strugurii se prăvăleau sub picioare.
Mustul gîlgîia din vrane. Cofe, doniţe, oale de lut
plecau una după alta, pline ochi, neclintite, smirna,
pe umerii argaţilor. Crama vuia şi duduia din
temelie. În aer pluteau efluvii dulci şi acre,
ameţitoare şi iritante, de poamă călcată, de
năduşeală şi de femeie.”

***
Asta era în zilele de cules cele obişnuite, alta, „era

ziua rezervată vinului pentru daruri la domnie. Se
punea la o parte, de cu vreme, poama cea mai
pîrguită. Fetele alegeau ciorchinii unul cîte unul.
Înşişi călcătorii erau aleşi pe sprînceană. Muncă
migăloasă. Băutura pentru feţe domneşti. Dar mai
ales prilej de joc şi de sărbătoare. N-apuca să se
lase seara şi cîte opt şi zece rînduri de hori se
întindeau în bătătură. Rachiul şi drojdia de vin
curgeau gîrlă. Maldăre de viţă uscată, aruncate
claie peste grămadă pînă la înălţimea casei, ardeau
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ca rugurile în cele patru colţuri
ale ogrăzii. Vîlvătaia se vedea
de pe malul Prutului. Lăutari
din toată Moldova de sus
veneau unii după alţii, ca
musculiţele de noapte atrase
de flacăra luminărilor...” Se
storceau în zicători strugurii
pentru vinul de viţă lungă pentru
„neamul acesta al arcaşilor
care au fost mereu, unii
vrednici, al ţii pîrcălabi,
medelniceri, stolnici sau

Omul sfinţeşte vinul şi apoi îl bea
Vinul acesta dătător de zile senine,

spun bătrînii, nu se dobîndeşte lesne şi
nu se bea oricînd şi oricum. Mai întîi,
viţa, dragul moşului, nu-i de piatră,
nu-i cărămidă. N-o fi avînd suflet ca
omul, dar are şi ea viaţa ei, simţirea
ei. Trăieşte. Eu mi-am dat de multe ori
cu gîndul că între toate vieţuitoarele
pămîntului trebuie să fie, trebuie să
dăinuiască un fel de legătură
trainică. De la ultimul firicel de iarbă
chircit în şanţurile drumurilor, pînă la
fruntea ta şi-a una, treptele pot fi
numărate, dar seara e aceeaşi. Sîntem
o apă cu tot ce vieţuieşte în univers. Ai auzit şi tu
că giuvaergii, ca să redea strălucire mărgăritarelor
aproape moarte, le pun la gîtul cucoanelor. Pielea
muierilor le întinereşte. Apoi, dacă un bob de scoică
reuşeşte la sînul femeilor, cum ai vrea tu să se lase
mai prejos rodul viei? Stoarce un strugure printr-o
rîşniţă sau pune-l sub un teasc. O să bei apă
chioară, abia îndulcită. Zdrobeşte acelaşi strugure
sub talpa omului, cu toate necurăţeniile ei, şi-o să
bei ce n-ai băut tu de cînd eşti, vin ca apa vie, din
podgoriile lui moş Manole, de la Cotnari.

*
Am spus mai înainte că nu se bea oricînd, ci i se

cuvine aşternămîntul mîncării peste care să se-aşeze,
aşa după cum urmează:

...ne-am spălat mîinile şi ne-am răcorit obrajii
cu apă rece. Am ciocnit cu el primul pahar de
Cotnar roş, care mi s-a prelins în vine ca argintul
viu. M-am aşezat la masa strălucitoare de albeaţa
pînzelor de in, sub flacăra luminărilor din două
grele candelabre de argint. Am mîncat bucate
simple şi frugale. Ochiuri. Un pui la frigare cu iz
de usturoi. Brînză. Fructe. Şi la cafea, din
tabachera moşului, mi-am răsucit o ţigară... La a

doua ţigară bătu uşor din palme şi
porunci lui Vlădică, se înclină,
dispăru şi reapăru curînd în vîrful
picioarelor, abia îndrăznind să facă
un pas după altul, cu ochii ţintă la
sticla culcată ca un prunc în braţele
lui. Cu teamă, cu evlavie, ca şi cum
ar fi depus pe masă sfintele moaşte,
aşeză în faţa boierului, iute-un paner
înclinat, o sticlă ruginită pe
dinăuntru cu cămaşă de nisip
împietrit pe din afară. Boierul, cu
mîna lui şi cu atenţie infinită, o
destupă. Un fum uşor pluti, cîteva

secunde, deasupra mesei...
- Simţi ceva?
Simţeam în adevăr, prin mirosul obişnuit de

levănţică şi de lucru vechi al casei, strecurîndu-se
un miros mai subtil, mai insinuant, iritant şi lasciv...
În pahar parcă nu era vin, ci chihlimbar. Ape
ruginii, fosforescente, jucau cu irizări nesfîrşite
în masa compactă a vinului untdelemnos. Nu era
Cotnar roş. Era Cotnar alb... Am lăsat picăturile
s-alunece, una cîte una, pe ligheanul limbii,
pînă-n gîtlej: nu mă ardeau, îmi răcoreau doar
şi-mi parfumau răsuflarea. Uneori, parcă aveam
o grădină sub cerul gurii... Cînd îl sorbeam, îl
respiram cu nările deschise şi-l simţeam în acelaşi
timp în nas şi pe vîrful limbii... Aş fi jurat că mă
aflu într-un cîmp cu flori, pe o căpiţă de fîn sau
într-o biserică. Parfumul vinului, nu vinul, îmi
pătrundea pînă-n fundul sufletului. Îmi uşura
trupul, îmi deschidea mintea... Mi-era bine, aşa
cum trebuie să-i fie pămîntului jilav stropit de
soare...

* (din Albumul literar gastronomic editat de
revista „Viaţa românească”, Bucureşti, 1982)

boiereşti mai mărunţi, unii în
divanul domnesc, alţii pe la
casele şi gospodăriile lor;
dar în toate vremurile şi sub
toate domniile, ori de cîte
ori graniţele Moldovei erau
încălcate de duşmani, toţi
Arcaşii, de la un capăt al
ţării la altul, îşi acordau
arcurile şi, într-un suflet,
alergau la hotare”.
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Viile cele de
frunte, ce sunt o
bucată bună de loc,
între Cotnari şi între
Dunăre, întrec pe
toate celelalte bunătăţi
ale ţării; căci ele atâta
sunt de bogate, încât
numai un pogon dă

câte patru şi cinci sute vedre de vin.
Şi vinul cel mai bun se face la Cotnari, un târg în

ţinutul Hârlăului, iară afară din ţară nu este cunoscut,
căci dacă îl scot din ţară şi-l duc pe apă sau pe uscat şi
n’au vasele purtare bună de grijă, apoi îşi perde puterea
sa. Iar eu fără de aceea îndrăsnesc a-l socoti a fi cel
mai bun decât toate celelalte vinuri ale Europei, încă şi
însuşi decât cel de Tocaia; că ţiindu-l cineva trei ani în
pivniţă adâncă şi boltită, după cum este obiceiul la noi
în ţară, apoi întru al patrulea an, dobândeşte acel fel
de putere, încât arde ca rachiul, şi cel mai mare beţiv
abia este vrednic să bea trei pahare să nu se îmbete;
încă nu aduce durere de cap şi floarea lui este osebită
de ale altor vinuri, căci este verde şi de ce se
învecheşte, se şi mai înverzeşte.

De acolo spre miazănoapte, nu mai sunt alte vii
care să poată face vin mai bun, căci în partea muntelui
Cotnarii despre miazănoapte încă nici un strugur măcar

Dimitrie Cantemir

nu se coace, despre cum de multe ori s’au ispitit; şi se
vede că firea îndărăptând celorlalte ţinuturi rodirea
vinului ş’a arătat puterile sale numai la acest loc. După
vinul acesta, se socoteşte a fi mai bun acela care se
face la Huşi, în ţinutul Fălciului; al treilea, cel dela
Odobeşti, în ţinutul Putnei spre Milcov; al patrulea, al
Nicoreştilor, în ţinutul Tecuciului pe Siret; al cincelea,
cel dela Greceni, în ţinutul Tutovei pe Berheciu; şi al
şaselea, acel din viile dela Costeşti tot dintr’un acest
ţinut; osebit de alte locuri cu vii mai proaste, pe care
le trec acum cu vederea.

Aceste podgorii nu slujesc numai pentru trebuinţa
locuitorilor, ci încă preţul cel mic al vinului trage la
sine şi pre neguţătorii Ruseşti, Leşeşti, Căzăceşti şi
Ardeleneşti; ba încă şi pre cei Ungureşti; şi duc pre
tot anul în ţările lor mulţime de vin, măcar deşi nu întrece
cu bunătatea pre al lor. Basarabia, mai înainte până
când era a Moldovenilor, încă nu avea vii slabe, iară
după ce au început a o stăpâni Turcii, hulitorii de vin,
au căzut şi acelea şi acum numai cât îşi ţin creştinii
cari locuesc în ţinutul Chiliei şi al Ismailului vreo câteva
vii, din care de abia scot atâta vin, cât le este pentru
trebuinţa lor.

*Acest text este reprodus după ediţia publicată în
1909 în Biblioteca Socec, care la rândul ei preia
prima traducere în limba română a ediţiei princeps
în limba germană.

Despre câmpiile şi pădurile Moldovei*

Ediţia în limba germană
(Frankfurt şi Leipzig, 1771)

Ediţia în limba română
(Mănăstirea Neamţ, 1825)

Ediţia în limba rusă
(Moscova 1789)
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Şi să nu-ţi îngreuezi trupul cu
beţii, că mulţi zic: „Bună iaste
băutura cea multă“. Dar cum iaste
bună? Că omul, deaca să îmbată,
de are şi minte multă, el o piiarde;
de are mâini vitéze, nici de un folos
nu-i suntu; de i-ar fi picioaréle
répede, nimic nu-i sporescu, şi de
are şi limbă dulce şi vorbitoare
frumos, nici cu acéia nu poate grăi.
Deci cum nu iaste rea beţia, când
toate mădularéle omului nici de un
folos nu sunt trupului său? Dar lui
Dumnezeu şi oamenilor cum va
putea să facă vreun lucru de treabă?
Încă ş-altă răutate izvoraşte şi iase
de la beţie, că omul beţiv întâi trupul
şi-l bolnăvéşte şi-şi sărăcéşte casa
şi-şi piiarde mintea. Deacii,
deaca-şi piiarde mintea, el îşi piiarde şi sufletul. Sau
iani să vedem cu beţiia, ce lucru de folos am făcut sau
am dobândit, făr’ decât ne-am bolnăvit trupurile, şi
ne-am sărăcit casele şi ne-am pierdut mintea! Deacii
deaca ne-am pierdut mintea, noi am dăzlupit şi pre
Dumnezeu de la noi. Şi cel ce iubéşte băutura multă,
acela nu să va chema următoriu lui Hristos, ci va fi
chemat ca un dobitoc. Pentr-acéia, fătul mieu, mai
bine iaste să iubeşti băutura cea multă şi să te chemi
dobitoc, au mai bine iaste să te chemi următoriu lui
Hristos?

Iar slugilor tale le dă să bea din dăstul şi cât vor
vrea. Şi tu încă să béi, ce cu măsură, ca să poată birui
mintea ta pe vin, iar să nu biruiască vinul pre minte; şi
să cunoască mintea ta pre minţile slugilor tale, iar să
nu cunoască mintea slugilor pre mintea ta.

La beţie pre nimeni să nu dărueşti, măcar de
ţe-ar fi sluga cât de dragă. Sau de veţi avea vreo mânie
pre cineva de la trezvie, tu să nu o arăţi pre sluga ta la
beţie şi să-l urgiseşti. Sau de vor vrea să pârască cineva
pre alţii la tine la beţie, iar tu să-i îngădueşti pân’ la
trezvie. Sau de-ţi va greşi vreo slugă, fiind beat, tu-i
îngădue, pentru că tu l-ai îmbătat, deci cum l-ai îmbătat,
aşa-i şi îngădue. Dreptu acéia-ţi zic: să nu dărueşti
pre nimeni la beţie, pentru că una-ţi vei piiarde den
avuţie, alta-ţi vei pune nume rău. Că vor zice aşa:
„Blăm acum la cel domn neharnic, că iaste beat, deci
până iaste treaz el nu va să ne dăruiască, iar deaca să
îmbată, el îşi piiarde mintea şi nu ştie cui ce dă“. Iată

că suntu două răutăţi: că întâi îţi
pierzi din avuţia ta, iar a doao tu-ţi
dobândeşti şi nume de hulă. Şi
încă-ţi mai zic: la beţie să nu te mânii,
nici să osândeşti pre nimeni, că şi
aceasta iaste alt lucru rău şi de
povéste. Că vor zice toţi: „Să nu
mérgem să stăm să dvorim la cel
domn, că deaca să îmbată, el îşi
piiarde mintea şi are arţag, ci ne va
înfrunta şi încă de nu ne va şi
piiarde”. Pentr-acéia, fătul mieu, te
învăţ: la beţie nici să dărueşti pre
nimeni, nici să urgiseşti, ci de ţi-e
voia să dărueşti pre cineva, tu îl
dăruiaşte dimineaţa la trezvie cu
cuvinte dulci, deaca ţi-e voia să-ţi
mulţumească cel ce i-ai dat drumul
şi să-ţi sărute şi mâna. Iar deaca

ţi-e voia să te mânii sau să urgiseşti pre cineva sau
să-l judeci, iar dimineaţa la trezvie îl judecă, cu toţi
boierii tăi, şi-i ia seama. Deacii cum îl va ajunge
judecata, aşa-i fă. Căci că, deaca şăzi la masă, nu
iaste légea să judeci nici să dărueşti, ci are masa
obiceaiul său de veselie, să să veselească toate oştile
tale şi slugile de tine.

* (din Albumul literar gastronomic editat de
revista „Viaţa românească”, Bucureşti, 1982)

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către
fiul său Teodosie

*
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Pe timpul lui Matei,
ţăranii erau foarte asupriţi,
căci trebuiau să facă clacă
la boieri, adică să le lucreze
pe nimic mai multe zile pe
săptămână, iar femeile lor
trebuiau să lucreze tot pe
nimic la curtea boierească.
Ţăranii nu-şi puteau vedea
de puţinul pământ ce-l
aveau ei, aşa că rămâneau
tot săraci. Ţăranii mai erau
şi bătuţi şi altminteri chinuiţi,

iar dacă unul voia să se mute în alt sat, unde era un
boier mai cu frica lui Dumnezeu, era oprit. Matei
Corvinul nu uitase că şi strămoşii lui au fost ţărani
români, de aceea simţea mare durere pentru necazurile
celor săraci. El a dat poruncă să fie lăsat fiecare ţăran
să plece din satul unde erau boieri fără inimă.

Odată, regele stătea la masă, cu mai mulţi boieri.
Între altele, veni vorba şi despre munca grea a ţăranilor.
Unul dintre boieri zise:

- Mă mir că se tot vorbeşte despre munca grea la
ţărani! Ce muncă fac ei de e aşa de grea? Că sapă,
sau seceră, sau cosesc?

Atunci zise Matei:
- Să poftiţi cu mine la vie, că e tocmai săpatul viei!
Boierii au trebuit să asculte. S-au dus la vie şi

fiecare a luat o sapă de la lucrători şi a început să
sape. Era cald în după-amiaza aceea, dar fiindcă şi
regele săpa cu ei, n-au avut încotro şi au trebuit să
sape până către seară. La toţi le curgeau sudorile şi îi
dureau mâinile şi mijlocul.

Seara s-au adunat iară la masă cu regele şi atunci
i-a întrebat Matei:

- Ei, ce ziceţi, e uşoară munca ţăranului?
- Ba e tare grea, maiestate, răspunseră toţi boierii.
- Atunci fiţi cu mai multă milă faţă de ei!
Dar boierii totuşi îl urau pe Matei, pentru că avea

milă de ţărani şi pentru că era român de viţă. Pe
ascuns îl batjocoreau, zicându-i crăişor valah. După
moartea lui, poporul zicea: „A murit Matei, a pierit şi
dreptatea!“

* Lazăr, Victor, Legende istorice de pe pământul
României, Cluj, 1922

(De la Dragoş la Cuza vodă. Legende populare
româneşti. Antologie, prefaţă şi note de V. Adăscăliţei.
Colecţia „Biblioteca pentru toţi”, Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1966)

Matei la săpatul viei *

Cu fruntea scăldată de sudoare, aplecat asupra
uneltelor sale de lucru, Noe sapă de zor pămîntul.

Satana se apropie de dînsul şi zice:
- Ei, pentru ce lucrezi din nou? Ce poamă nouă ai

de gînd să sădeşti?
- Sădesc viţa de vie!
- Viţa de vie! plantă încîntătoare, rodul ei este

minunat; el aduce bucurie omului. Vrei tu să-ţi ajut la
lucru? Are să-ţi vină tare uşor!

- Bine, dacă zici!
Satana îndată se apucă de treabă. Se duce şi caută

o oaie, o sugrumă şi stropeşte cu sîngele ei pămîntul
hotărît viţei de vie. De aceea se întîmplă că pe cei
care beau cu socoteală zeama acestui copăcel îi
cuprinde o veselie dulce, liniştită, plăcută.

Noe priveşte în tăcere.
Satana înhaţă un leu, îl taie în bucăţi şi udă cu

sîngele lui pămîntul viţei de vie.
Din pricina asta, acei care beau mai mult ca de

obicei roada strugurilor simţesc că fierbe sîngele în
vinele lor, se fac mândri şi îndrăzneţi.

Noe se uită şi suspină.
Satana aleargă şi caută un porc, îl taie şi-i varsă

sîngele pe acelaşi loc.
De acolo vine, că acei cari beau sîngele Domnului

de aruncă cu căciula în cîini se necinstesc şi se târăsc
prin noroiu ca porcii.

(după Albumul literar gastronomic editat de
revista „Viaţa românească”, Bucureşti, 1983)

Sădirea viţei de vie
- legendă ebraică -
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În vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Cotnari era tîrg în
toată legea. Numele lui zice că i se trage de la vorba: Cot
n-are, adică n-are cot de cotit vasele; că pe atunci vinul se
măsura cu hîrgăul şi de la vorba hîrgău1 zice că se trage
numele târgului Hîrlău. Aici, la Cotnari, avea Ştefan-Vodă
curţi domneşti, înconjurate de o gospodărie mare şi
frumoasă; că Ştefan-Vodă era gospodar în toată regula şi
era dornic să vadă în ţara lui numai sate mari şi bogate,
grădini de pomi, dealuri cu podgorii, iazuri cu peşti, munţi
plini de fel de fel de vite de soi şi frumoase. De-aceea dăruia
mereu pămînt şi făcea mereu răzăşi pe oamenii viteji şi cinstiţi,
ca să trăiască din belşug şi să-l pomenească veac de veac
c-a fost cu priinţă asupra lor.

El avea podgorie pe dealul Mîndrului, de la vale de
biserica săsească, şi Ştefan-Vodă zice c-ar fi răsădit întîi şi
întîi vie în Cotnari. Dar podgoria domnească nu era tocmai
soi, aşa că dealul Mîndrului nu-i da vie mîndră şi nici vin
bun. Erau alţi cotnăreni care aveau vie cu poamă într-ales şi
făceau vinuri bune, mai dihai ca Vodă; cum era via lui Zlaciu
şi a altor podgoreni.

Ştefan cel Mare nu s-a lăsat să fie de rîsul podgorenilor,
ci s-a apucat ş-a adus nişte poamă ungurească, de soi bun,
că nu se mai afla aşa soi de poamă bună în toată ţara
Moldovii.

Unii spun că a adus-o de la sfîntul Munte, şi iată cum;
Ştefan cel Mare, în tinereţea lui, a învăţat la Ţarigrad
meşteşugul turcesc de a se război şi acolo s-a împrietenit
cu nişte călugări de la mănăstirea Zugravului, din sfîntul
Munte.

După ce s-a făcut el domn, le-a trimis el călugărilor de la
sfîntul Munte, în mai multe rânduri, o mulţime de bani, şi
călugării, auzind că via lui Ştefan-Vodă de la Cotnari nu-i
tocmai soi, i-au dăruit din partea lor vreo cinci mii de butuci
aleşi din viile cele mai vestite, în ciubere, cu pămîntul de pe
loc, şi aşa i-a trimis în Moldova.

Ştefan-Vodă a primit darul cu multă bucurie şi a pus de
i-a răsădit cum a ştiut mai bine, ş-a dat Dumnezeu de s-au
prins şi s-au ridicat nişte viţe lungi şi butucoase şi cu nişte
struguri mari, cu bobiţele maşcate, şi la gust erau sălcii ca
merele hultuite în răchită. Mustul era tot sălciu şi aşa era
pînă la un an, de-acolea, după ce se-nvechea se făcea
de-o bunătate straşnică, încît nu se mai găsea vin de potriva
lui în toată Ţara Moldovii, da’ nici în ţările megieşe cu ţara
noastră. Vinul din podgoria domnească de la Cotnari era
căutat amarnic şi era floare ospeţilor domneşti şi boiereşti.

Oricine cerca să răsădească cârlige din via lui Vodă nu
izbutea defel, că nu-i pria locul; pentru că în podgoria
domnească fiecare butuc avea pămînt din locul de unde a
fost adusă via.

Cu vremea, via lui Ştefan cel Mare la Cotnari a ajuns pe
multe mîni, ş-a căutat-o fiecare după cum s-a priceput şi a
putut, aşa că, după ce a stăpînit-o vesternicul Neculai Rosetti
Roznovanu, via a pierit şi locul a rămas în paragină.

Pe când petrecea Ştefan cel Mare la Cotnari, mai pe toţi
gospodarii de primprejur i-a făcut răzeşi şi le-a dat de toate
cu îndestulare, ca să trăiască mulţumiţi. Le-a dat celor din
satul Domneştii-Mari, care făceau felurite slujbe la curte,
de hăituit la vînători, cu căratul pîinilor şi lemnelor la curtea
domnească; de aceea se şi chemau oamenii domneşti, iar
satul s-a numit Domneşti şi cu vremea ş-a schimbat numele
în Dumeşti.

Gospodarilor din satul Gropniţa, tot Ştefan cel Mare
le-a dat pămînt, că aveau ş-aiştea slujbe la curtea domnească.
Unul Ciohodariu, din Gropniţa, îngrijea de încălţările
domneşti şi din viţa lui sunt urmaşi şi-n ziua de astăzi.

Pe dealul din partea de răsărit a satului Scobinţi din
comuna Badeni, Ştefan cel Mare a avut altă curte domnească.

Notă:
1. Vas mare de lut, smălţuit, pentru fiert mămăligă (n. ed.)

Text după arhiereul Narcis Creţulescu şi după Dicţ.
geogr. al jud. Iaşi, f. 81, 93 şi 110 (din Kirileanu, Simion, T.,
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Istorisiri şi cîntece populare,
ediţia a III-a, Tipografia Mînăstirii Neamţ, 1924)

* (De la Dragoş la Cuza vodă. Legende populare
româneşti. Antologie, prefaţă şi note de V. Adăscăliţei.
Colecţia „Biblioteca pentru toţi”, Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1966)

Bustul lui Ştefan cel Mare din Cotnari

*
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Peste vreo două săptămîni, în amurg, silvicultorul
Madarasy cu solgăbirăul Chiţu şi cu şeful percepţiei din
Armadia, într-o căruţă uşoară, se opri în faţa casei
învăţătorului. Fuseseră la vînătoare de iepuri în hotarul
Pripasului, alergaseră toată ziua şi nu izbutiseră să tragă
măcar un foc de puşcă. Se întorceau pleoştiţi, zgribuliţi
de frig şi de umezeală; doi cîini tremurau lîngă căruţă,
cu urechile dăbălate, fără să se sinchisească de dulăul
învăţătorului care, cu labele pe gard, hămăia din ogradă,
furios că nu-l bagă în seamă nimeni. Ca să-şi alunge
necazul şi să nu intre în orăşel ziua şi cu genţile goale,
vînătorii nenorocoşi hotărîseră să poposească la Jidoviţa,
la cîrciuma lui Neumann, să se dezmorţească cu cîteva
litre de vin fiert şi chiar să-şi potolească foamea înainte
de-a ajunge acasă.

Ştiind că, dacă vor fi singuri, vor continua a vorbi
numai de vînătoare, făcîndu-şi imputări plicticoase
reciproce, se gîndiră să poftească atît pe Herdelea, cît
şi pe Titu, cu care erau to ţi în legături prieteneşti.
Învăţătorul ar fi fost bun bucuros să iasă să se mai
distreze puţin, dar nu îndrăznea să se mişte fără
consimţămîntul d-nei Herdelea, care găsea nedemn din
partea unui om bătrîn şi cu necazuri să se aşeze la beţie
cu toţi fluşturatecii Armadiei. Titu poate face ce pofteşte,
că-i tînăr şi fără răspundere... Trebui să coboare din
căruţă Madarasy, să stăruiască din răsputeri pînă să o
înduplece, dar cu condiţia, repetată energic de mai multe
ori, să nu cumva să întîrzie peste vremea cinei...

La cîrciuma lui Neumann găsiră o societate
numeroasă şi veselă: profesorul de greceşte Maiereanu,
un chefliu şi jumătate, cu creştetul pleşuv şi cu o barbă
mare atinsă de cărunţeală, popa Belciug, profesorul
Spătaru, tatăl prietenelor bune ale fetelor lui Herdelea,
doctorul Filipoiu, avocatul Paul Damian şi popa din
Vărarea, cel mai straşnic beţiv de pe valea Someşului,
care era aici de ieri de la amiază şi nici gînd n-avea să se
urnească.

Titu îşi dădu seama că aici are să se încingă o
petrecere care nu se va isprăvi nici pînă mîine dimineaţă.
Şi deodată îi răsări în minte doamna Lang şi inima începu
să-i bată furtunos. Trebuie să aducă la chef şi pe Lang.
Dacă izbuteşte, îi surîde fericirea. Pe Lang, cînd dă de
băutură, nu-l clinteşti nici cu şase boi, mai ales cînd
băutura e pe gratis. Într-o clipă se şi hotărî: se va duce
să-l poftească. Lang e simpatic la beţie şi n-o să-l dea
nimeni afară.

Pînă să fiarbă vinul, şi în vreme ce ceilalţi se întinseră
la vorbă, Titu ieşi, fără palton, ca să nu se creadă să
vrea s-o şteargă de tot.

Dădu buzna în casa soţilor Lang care nu ştiau cum
să mai omoare timpul. Bărbatul clipocea pe un scaun,
iar Roza şedea la gura sobei cu privirile pierdute în jocul
flăcărilor tremurătoare. Femeia se sculă repede, cu obrajii
îmbujoraţi de căldura focului, şi-l întîmpină înviorată:

- Cît eşti de drăguţ că vii să ne mai scuturi din
plictiseala asta otrăvitoare!

Cînd auzi Lang despre ce e vorba sări deodată fericit:

- Uite prietenul adevărat care nu-şi uită niciodată
prietenii! strigă dînsul, luîndu-şi îndată paltonul şi pălăria,
gata de plecare.

Titu schimbă o privire cu Roza, care începu să se
plîngă că i-e frică să rămînă singură, că să nu mai meargă
nicăieri, mai bine le pregăteşte aici cîte un ceai... Lang
nici n-o asculta.

- Vino, dragă, nu te potrivi toanelor femeieşti! mormăi
el către Titu care încerca să liniştească pe Roza.

Fiindcă tînărul mai zăbovea, Lang o porni înainte. În
aceeaşi clipă Titu sărută puternic mîna Rozei şi şopti
puţin răguşit:

- Ai să te superi dacă viu să te văd măi tîrziu?
Femeia nu răspunse. Ochii ei însă luceau ca o

chemare.
Lang, ca beţiv reputat, fu primit cu explozie de

bucurie. I se oferi un scaun lîngă perceptorul din
Armadia, să poată tăifăsui împreună ungureşte.

Între timp ceilalţi înconjuraseră pe crîşmăriţa tinerică,
durdulie şi sprintenă, asaltînd-o cu complimente
ştrengăreşti pe care ea le asculta zîmbind neobosită în
dreapta şi-n stînga, spre a mulţumi tuturor pentru atîta
cinste. Cîrciumarul închidea ochii şi urechile, fiind vorba
de bunul mers al afacerii, şi doar în răstimpuri se strecura
în odaia unde petreceau domnii şi numai ca să vadă să
fie toate în ordine. În cele din urmă însă îşi vîrî capul pe
uşă şi făcînd un semn soţiei sale, vorbi mieros muşteriilor:

- Mă rog d-voastră... fierbe vinul în clocot... e nevoie
de muiere...

După ce ieşi crîşmăriţa, popa din Vărarea începu să
lălăie cîntece bisericeşti, spre marea indignare a lui
Belciug, care nu putea îngădui asemenea fărădelege din
partea unui preot. De aici se porni o discu ţie serioasă
căreia nu-i puse capăt decît revenirea cîrciumăresei, cu
o tocană uriaşă, şi a cîrciumarului cu un ceaun de vin
fiert.

Într-o clipă toate sticlele goale şi rămăşiţele de mîncări
fură date la o parte; numai popa din Vărarea nu se îndură
să se despartă de sticla lui de vin roşu, încît trebui să
i-o smulgă din mîini doctorul Filipoiu.

Se ospătară zdravăn... Cu cît foamea se potolea, cu
atît paharele se goleau mai des şi limbile turuiau mai
slobode. Veselia creştea mereu. Vremea trecea ca părerea.
Cînd îşi aduse aminte Herdelea de făgăduinţa că pînă la
cină va fi negreşit acasă, era tîrzîu de-a binelea: aruncă
o privire întrebătoare lui Titu, care-i răspunse printr-un
zîmbet complice.

- Acum e prea tîrziu, ce să mă mai supăr degeaba!
se mîngîie bătrînul sorbind din pahar.

Deodată profesorul Spătaru, mititel şi cu cioc blond,
în culmea unei înflăcărări mult stăpînite, se porni să
cînte „Deşteaptă-te, române!” Solgăbirăul Chiţu păli
şi-şi muşcă buzele. Văzînd însă că mai toţi ţin hangul
profesorului, se ridică în picioare şi curmă cîntecul,
zicînd:

- Nu pot permite, domnilor, să faceţi şi aici politică!
Spătaru, înţepat, sări şi el în picioare şi se răsti la Chiţu

Liviu Rebreanu
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cu nişte ochi fulgerători de mînie şi de băutură:
- Iar eu nu-ţi permit d-tale să fii obraznic, domnule!

Aici nu sîntem în cancelaria d-tale renegată, ai înţeles?
Acolo să te răţoieşti d-ta, nu aici, între oameni
cumsecade!... De altfel, dacă nu-ţi place, uite acolo-i
uşa!

- Domnule profesor - se înfurie solgăbirăul - nu uita,
te rog, cu cine vorbeşti!

- Cu un renegat vorbesc, ştiu prea bine! Mi-ai fost
elev, dar mi-i ruşine că mi-ai fost, că n-ai obraz nici cît
o ciobotă!...

Chiţu, clocotind, dădu să plece. Cîţiva împăciuitori,
cu Herdelea în frunte, se repeziră şi-l opriră, în vreme
ce Spătaru răcnea biruitor:

- Lăsaţi-l să se ducă dracului! Aici nu ne trebuie
renegaţi !

Solgăbirăul, fireşte, rămase, dar murmurînd
dispreţuitor.

- Are noroc că-i beat, altfel...
Silvicultorul Madarasy, îngăduitor, zise blînd lui Chiţu:
- De ce să nu cînte, prietene, dacă aşa le place...?

Exagerezi.
- Eu nu pot admite nicăieri agitaţiile şoviniste, se

indignă solgăbirăul. Conştiinţa mea nu m-ar ierta, căci
astea-s agitaţii!

- Aş, agitaţii, mormăi silvicultorul. Mai dă-le încolo
de agitaţii! Parcă statul are să se prăbuşească din pricina
unui cîntec...  Îmi pare rău că nu-l ştiu, că l-aş cînta şi
eu, iată!

- Ascultă-l, domnule, şi ruşinează-te! răcni Spătaru.
Dumnealui e ungur, iar d-ta ai obrazul să te numeşti
român ! Pfui !... Domnule, dă-mi voie să te pup! Eşti
un om admirabil ! adaugă apoi repezindu-se la Madarasy
şi sărutîndu-l zgomotos. Ştiam noi bine că renegaţii
poartă vina tuturor persecuţiilor noastre... Renegaţii,
jidanii şi ceilalţi ticăloşi !

Discuţia se aprindea din ce în ce, făgăduind să nu se
isprăvească niciodată, spre bucuria lui Lang, care simţea
că astfel cheful va ţine pînă-n dalba ziuă. Titu tăcea
mereu, frămîntat de nerăbdare, pîndind clipa priincioasă
cînd să se facă nevăzut. Spătaru îşi puse în cap să
convingă cu orice preţ pe Chiţu că e mişel împreună cu
toţi cei de teapa lui şi începu să-i înşire nedreptăţile şi
mizeriile pe care le suferă românii în Ungaria.

- Sîntem mai oropsiţi ca robii din vechime! întrerupea
deseori Belciug, foarte grav şi posomorit.

Avocatul Damian, spîn, cu ochii foarte mari şi foarte
albaştri, completa pe Spătarii adresîndu-se mai ales
silvicultorului Madarasy, care aproba din cap cu o figur ă
potrivită împrejurărilor. Din cînd în cînd se întorcea
spre colţul perceptorului căutînd să-i explice şi lui pe
ungureşte; dar îndată ce perceptorul voia să-l contrazică,
se întorcea la Madarasy în româneşte.

Solgăbirăul nu era tare în replici şi la toate dovezile
profesorului, răspundea cu un zîmbet de superioritate:

- Născociri tenden ţioase!... Daţi-mi argumente
serioase, nu flecarii iredentiste!...

Maiereanu se chercheli repede şi se simţi obligat să
contrazică pe toţi. Respingea cu mîndrie învinuirile lui
Spătaru şi combătea vehement pe solgăbirău căutînd să
arate ambelor tabere că iredentismul românesc nu există
decît în închipuirea şoviniştilor. Fiindcă ceilalţi nu-l lăsau
niciodată să-şi isprăvească cuvîntările, Maiereanu se

roşea, bufnea, şi ridica ochii în tavan de supărare.
- Vrem să fim liberi şi independenţi, domnilor! urlă

Spătaru în cele din urmă. Vrem să ne unim cu fraţii
noştri de pretutindeni!

Damian dovedi îndată perceptorului, cu date din
istoria tuturor popoarelor, că dorinţa de unire cu fraţii
de acelaşi sînge e o pornire firească pe care n-o poate
împiedica nici o putere omenească, iar Madarasy,
însufleţit deodată de băutură, se ridică şi strigă:

- Eu admit, domnilor! Fraţii să fie fraţi! Dreptatea să
triumfe!

Solgăbirăul Chiţu, disperat, se sculă iar să plece. Îşi
îmbrăcă încet paltonul şi se duse pînă la uşă, mormăind
furios şi aşteptând să sară cineva, să-l oprească.
Negăsindu-se însă acuma nimeni să-l cheme înapoi, se
întoarse singur, mai cu seamă că-i veni în minte un
răspuns zdrobitor:

- Dacă n-ar fi libertate în ţara asta, aţi putea d-voastră
vorbi astfel şi încă în faţa mea? răcni dînsul scoţîndu-şi
haina şi aşezîndu-se iar la loc.

Spătaru, Damian şi chiar doctorul Filipoiu, care de
obicei tăcea ca mutul la beţie, îi răspunseră deodată cu
aceeaşi vorbă:

- Renegatule, să taci!
Atunci însă interveni Maiereanu, declarînd,

sentenţios, că nu îngăduie nimănui să terorizeze pe Chiţu
şi adăugind că el, ca cetăţean cinstit, nu vrea să audă de
himere şoviniste. Popa din Vărarea, beat-leucă, cu capul
pe masă, bolborosi:

- Eu nu vreau nimic... Nu vreau... Jos!... Nu vreau!...
Herdelea vorbea încet, ungureşte, cu perceptorul şi

dezaproba cu un zîmbet încurcat pe Sp ătaru, deşi în
sufletul lui admira îndrăzneala cu care profesorul
ocărăşte pe solgăbirău şi pe unguri. Perceptorul, secondat
de Lang, explica lui Herdelea cu multe argumente c ă
nicăieri nu sînt românii mai fericiţi ca în Ţara Ungurească,
iar învăţătorul asculta cu acelaşi zîmbet nedumerit,
înfricoşat să nu intre şi el în gura lui Spătaru.

Pe la miezul nopţii Belciug refuză să mai bea, spunînd
că a doua zi trebuie să slujească în biserică şi deci, după
regulile canonice, are nevoie de reculegere trupeasc ă şi
sufletească. Se stîrni o furtună de protestări, iar popa
din Vărarea dădu îndată de duşcă un pahar spre a-i servi
drept pildă şi zise că ceea ce face Belciug e un dogmatism
nevrednic de vremurile noastre moderne.

Vijelia fu molcomită de întrebarea bruscă, pusă de
Madarasy.

- Dar poetul nostru?
Atunci băgară de seamă toţi că Titu lipseşte.

Chemată, crîşmăriţa îi lămuri, trăgînd şiret cu ochiul,
că domnişorul a şters-o mai bine de două ceasuri.
Herdelea simţi un fior de spaimă. Se temea că Titu va fi
plecat acasă şi gîndindu-se la scandalul pe care i-l va
face dăscăliţa, îşi ticlui un plan cum s-o tulească şi el
mai repede. Lang însă răspunse silvicultorului, clipind
înţelegător:

- Ei, ce vreţi, tinereţea, sînge fierbinte! Cine ştie în
ce braţe se odihneşte acum poetul nostru!

Vîlvătaia chefului izbucni mai neastîmpărată, mai
ameţitoare...

(după Albumul literar gastronomic editat de revista
„Viaţa românească”, Bucureşti, 1983)
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În general asociat cu sângele din cauza culorii,
cât şi a caracterului de esenţă a plantelor, este
băutura vieţii şi a nemuririi.

Sf. Bernard nu vede în el decât teamă şi
putere.

- În tradiţiile semitice este în plus simbolul
cunoaşterii şi al iniţierii din cauza beţei pe care o
provoacă.

- În Grecia veche, se substituia sângelui lui
Dionysos şi reprezenta băutura nemuririi.

Acelaşi rol îl avea şi în daoism, unde era
pregătit urmând ritualuri complexe.

- În societăţile chineze secrete, vinul de orez
este amestecat cu sângele în timpul jurământului
şi, ca băutură a împărtăşaniei, permite să atingi
189 de ani.

- Vinul este element de sacrificiu la evrei.
A avut acelaşi rol ca esenţă vegetală în China

Antică.
Sf. Martin: Vinul Sacrificiului este agentul

activ şi generator al Marii Opere, sulful
simbolismului alchimic.

- În India, vinul se bucură de un simbolism
ambivalent.

Cântarea cântărilor (2.5): întăriţi-mă cu vin.
Origene: Vinul este bucuria, Duhul Sfânt,

Înţelepciunea, Adevărul.
Sf. Ioan al Crucii: După gând este

înţelepciunea lui Dumnezeu, după voinţă,
iubirea lui, după memorie, desfătările sale.

Clement din Alexandria: Vinul reprezintă faţă
de pâine ceea ce viaţa contemplativă şi gnoza
sunt faţă de viaţa activă şi credinţă.

Misticii musulmani: vinul este băutura iubirii
divine.

Sufism: Vinul este simbolul cunoaşterii iniţiatice
rezervate unora.

În tradiţia biblică, vinul este în primul rând semn
şi simbol de bucurie (Ecleziastul 9.7) şi, prin
generalizare, al tuturor darurilor pe care
Dumnezeu le-a adus oamenilor.

Vinul care provoacă beţia este în acelaşi timp
simbolul rătăcirilor cu care Dumnezeu pedepseşte
oamenii şi naţiunile necredincioase şi răzvrătite
(Ieremia 25.15).

Iisus, instituind Cina cea de taină, exprimă un alt
simbolism: Acesta este Sângele meu, al legii celei
noi (Marcu 14.24).

- Frecvenţa sa mare (viţă, struguri, a vinului) pe
monumente funerare arată că vinul era privit ca simbol
al nemuririi.

Irod a introdus în templu o viţă de vie din aur.
Elogiul vinului apare în Cântarea cântărilor, în

misterele antice, în legenda Graalului.
- În Islam, interdicţia de a bea vin accentuează

puterea şi valoarea simbolului.
- Utilizarea vinului era interzisă în libaţiile zeilor

înfernali, pentru că era băutura veselă a viilor.
Era interzisă şi Muzelor pentru că tulbura memoria.
- Dionysos îşi îmbăta credincioşii cu vin, purtător

de bucurie: „vinul, sângele viei, în care se credea că
focul se uneşte cu pricipiul umed şi care exercită asupra
sufletului efecte, rând pe rând, exaltatoare şi
înspăimântătoare, se preta minunat la simbolizarea
elementului divin.”

Zeităţi ale viţei de vie şi ale vinului: Osiris – în Egipt,
Dionysos – în Grecia, Bachus – în Roma.

Sărbătoarea viţei de vie a trecut de la egipteni la
greci şi apoi la romani (şi apoi la galii francezi).

La romani, Sărbătoarea culesului viilor şi a
vinificaţiei dura între 3 şi 7 zile.

- În vechea Spartă, exista un funcţionar care era
obligat să se îmbete şi să umble astfel prin oraş pentru
a constitui un exemplu negativ şi un avertisment pentru
tinerii spartani tentaţi de băutură.

- 1214: Philip August a organizat o primă expoziţie
internaţională a vinurilor în care regele a fost ales
preşedintele degustător (şi s-au acordat distincţii
vinurilor din Cipru şi Malaga). Tradiţia concursurilor a
fost continuată sub regii Francisc I, Henric VI, Ludovic
XIII, Ludovic XIV (ce a acordat o mare atenţie
podgoriilor Franţei).

Pe vremea lui Napoleon, se aloca fiecărui ostaş un
litru de vin pe zi.

Şi în Franţa, şi în Austro-Ungaria vinul era oficial
sărbătorit.

Maria Tereza: Binecuvântată fie viţa de vie şi
femeia, singurele care produc cea mai mare
bucurie şi săracului, şi bogatului.
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- Vinul din ţările române era singurul exceptat
de pe lista preţurilor maximale în ducatul Veneţiei.

Mihai Viteazul avea vie lângă Mănăstirea Dealului,
Cantacuzinii aveau vii lângă Târgovişte, Brâncoveanu
avea la Florica, un deal de lângă Piteşti, şi pe Dealul
Mare, lângă Valea Călugărească.

Ştefan cel Mare a creat celebritatea Cotnarilor şi
Huşilor. Mihai Sturza, pe a Odobeştilor.

Cu ocazia culesului se suspendau judecăţile şi se
acordau concedii ostaşilor din armată.

Cristovul viilor era considerată sărbătoare populară
a României viticole.

- La culegerea viilor, în anumite zone din Moldova
se respectă ritualuri de origine geto-dacă: sacrificarea
unui viţel sau berbec, cununi din cozi de viţă purtate la
căciuli.

Vinurile seci constituie temelia şi euforia petrecerilor
româneşti. (Simion Mehedinţi)

„Înfricoşătoarele stricăciuni ale beuturii de vin ars.”
(Braşov, 1868)

- În regiunile din jurul vechiului Israel trecea drept
un arbore sacru, iar vinul, drept băutura zeilor
(Deuteronomul 32: 37-38).

- Israelul privea viţa de vie ca şi măslinul drept
unul din arborii mesianici (posibil să fie identificat
cu arborele vieţii din rai).

Viţa este Israel, în chip de proprietate a lui
Dumnezeu. Acolo îşi găseşte Domnul bucuria, îi
aşteaptă rodul şi o îngrijeşte neîncetat. Dar această
viţă dezamăgeşte pe cel care a îngrijit-o şi simbolismul
se va transfera asupra lui Mesia.

Iisus spune că este viţa cea adevărată şi că oamenii
nu pot pretinde a fi mlădiţele viei lui Dumnezeu dacă
nu rămân în El. Altminteri, nu vor fi decât mlădiţe
uscate, bune de aruncat pe foc (Ioan, 15, 1).

Simbolismul viei se întinde la fiecare suflet
omenesc.

Hristos va deveni asemenea unei vii, sângele său
fiind vinul Noului Legământ.

- Vinul este o imagine a cunoaşterii.
Noe, care însoţeşte începutul unui nou ciclu, este

zis a fi primul ce a sădit viţa de vie.
Textele evanghelice fac din vie un simbol al

Împărăţiei Cerului al cărei rod este Euharistia. Seva
care urcă prin viţă este lumina Duhului.

În iconografie, via este adesea o reprezentare a
arborelui vieţii.

Apocalipsa [14, 18-20] prezintă în acest sens
culesul viei pământului: „Şi încă un înger a ieşit din
altar având putere asupra focului şi a strigat cu glas
mare celui ce avea secera ascuţită: Trimite secera ta
ascuţită la cules strugurii viei pământului, căci boabele
ei s-au copt. Atunci îngerul a aruncat pe pământ secera
lui şi ciorchinii i-a aruncat în teascul cel mare al mâniei

lui Dumnezeu.
Şi teascul a fost călcat afară din cetate şi a ieşit

sânge din teasc până la zăbalele cailor...”
- La greci, cultura viţei de vie este relativ recentă

faţă de grâu. Zeitatea grâului, Demeter, este veche,
vinul asociat cu relativ recentul Dyonisos (implicat şi
în cunoaşterea misterelor de după moarte, mistere ale
renaşterii şi cunoaşterii care au făcut din vie un simbol
funerar, preluat şi de creştinism.)

Via era expresia vegetală a nemuririi, alcoolul,
simbolul tinereţii şi al vieţii veşnice.

Galicul whiskey = water of life
Sumerianul gesh-tin = arbore al vieţii
Persanul male-i-shabah = băutura tinereţii
Via era identificată de vechii orientali cu iarba vieţii,

iar semnul sumerian pentru viaţă era o foaie de viţă.
Această plantă era consacrată Marilor Zeiţe. Zeiţa
Mumă era numită la început Zeiţa-Butuc-de-viţă-de-
vie. În mondeism, vinul este încorporarea luminii,
înţelepciunii şi purităţii. Arhetipul vinului se găseşte în
lumea cerească. Via arhetipală se compune din apă în
interior, frunzişul său este format din spirite ale luminii
şi nodurile sale sunt grăunţe de lumină.

Via este considerată arbore cosmic, ea acoperă
cerurile şi bolţile de struguri sunt stelele.

- Rachiul, băutura sacră a sectelor şiite din Anatolia,
este numit în limbajul lor secret arslan-sutu = laptele
leului. Leul este pentru şiiţi o manifestare a lui Ali.

- Turco-tătarii din Asia Centrală atribuie eroului
Potopului născocirea băuturilor îmbătătoare. Acest
erou este patronul morţilor, beţivilor şi al copilaşilor.

- Învăţămintele divine sunt comparate cu Vinul
după Pseudo-Dionisie Aeropagitul pentru facultatea
lor de a reda putere.
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În folclorul mitic românesc, ca şi tutunul, viţa de
vie este considerată „Iarba Dracului”.

Amândouă ar fi răsărit dintr-un pârţ tras de Diavol
într-o groapă acoperită cu pământ.

În alte legende etiologice, vinul este o coproducţie
divino-demoniacă: fiind făcut de Dumnezeu, vinul era
bun şi nealcoolic, dar şi-a băgat Dracul coada.

Cultura viţei şi consumarea vinului pe teritoriul
actual al României s-au practicat din antichitate.

Claudius Aelianus susţine că despre traci s-a dus
vestea că sunt grozav de beţivi.

Ovidius relatează că geţii lăsau vinul să îngheţe
pentru a-i creşte tăria.

Pomponius Mela scrie că tracii obişnuiau să
grăbească coacerea strugurilor artificial, acope-
rindu-i cu frunze uscate.

Ambele metode sunt folosite de ţăranii români şi
astăzi.

Platon consemnează că tracii beau vin
neamestecat deloc cu apă, atât femeile, cât şi bărbaţii,
şi îl împrăştie pe hainele lor, socotind că este o
întreprindere frumoasă şi aducătoare de fericire.

Par a fi ceremonii de tip dionisiac.
În timpul domniei lui Burebista (70-44 î.Hr.),

marele preot Deceneu a introdus prohibiţia viţei de
vie şi a vinului.

Deceneu propovăduia cultul lui Zamolxis, religie
orfică-pitagoreică, ascetică, androcrată şi elitistă care
se adresa „bărbaţilor fruntaşi ai ţării”.

Prohibiţia lui Deceneu părea să lovească în cultul
zeului trac Dionysos, cult orgiastic, democratic, deschis
bărbaţilor şi femeilor, atât aristocraţilor, cât şi plebeilor.

Cultul provoca fior religios, prin beţii rituale,
ekstasis şi enthousiamos.

Alţii (Gr.C. Tocilescu primul) cred că interdicţia
era împotriva cultului lui Bacchus, contra orgiilor bahice
unde vinul juca rolul principal, în care menadele dansau
şi cântau învârtind tyrsii lor ca nişte lăncii, iar preoţii,
beţi de vin şi de zgomot, profetizau.

În Tracia, exista un templu al lui Bacchus în care
prezicătorii descifrau tainele viitorului după ce au băut
vin din belşug.

De altfel, în 186 î.Hr., Senatul roman a interzis
orgiile bahice, iar 7000 de adepţi ai cultului au fost
arestaţi şi executaţi.

Interdicţii similare au existat şi în Grecia.
Damascus din Siria ar fi distrus via plantată de

Dyonisos însuşi, motiv pentru care zeul l-ar fi jupuit
de viu.

* Mythos şi Logos, Andrei Oişteanu, Ed. Nemira,
1998

Termeni ca strugure, butuc, curpen sunt de origine
dacică, în timp ce vie, viţă, must, vin, cep sunt de
origine latină.

Acad. Valeriu Cotea

CUM VINUM BIBO, CONGAUDEO CORPORE
TOTO.
Când beau vin, mă bucur cu tot corpul.

(Medical)

VINUM, LAC SENUM.
Vinul este laptele bătrânilor.

EVUL MEDIU DESPRE VIN

VINI LIBIDO MILLE ANIMI FOEDAT BONA.
Pofta de vin pângăreşte miile de calităţi ale spiritului

(Medical)

ALEA, VINO, VENUS
TRIBUS BIS SUM FACTUS EGENUS.
Zarurile, vinurile şi amorul
Prin acestea trei am ajuns un nenorocit.

(medieval)

Producerea vinului în vecinătatea altor popoare a fost unul din scopurile principale ale colonizării greceşti.
Pentru greci, vinul era alfa şi omega colonizării comerciale. (Jean-Francois Gautier)

Mediterana trebuie privită ca mamă fondatoare a civilizaţiei vinului.
Cine a folosit pentru prima oară cuvântul vin? După unii, termenul vine din Caucaz şi Pontul Euxin. Alţii

susţin o etimologie hitită (2000 de ani î.Hr.) În fine, există şi o ipoteză sanscrită (rădăcina vêna).

*
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S-a născut acum
200 de ani, pe 29 iulie
1817, pe ţărmul Mării
Negre, în Crimeea, la

Teodosia (Feodosia, în pronun ţie
rusească).

Crimeea, cucerită nu cu mult timp
înainte de marele Poteomkin (soţul
morganatic al împărătesei Ecaterina a II-
a), fusese teritoriu tătărăsc, dar a cărui
osatură comercială şi administrativă au
reprezentat-o armenii.

Ecaterina a distrus economic tătărimea,
nu deportând-o, ci mutând armenii pe cursul
inferior al Donului, în afara peninsulei.

Ovanes, devenit Ivan Aivazovski, a
beneficiat de o familie instruită, tatăl
negustor, stabilit cu zece ani înaintea
naşterii sale în peninsulă, cunoscător de
multiple limbi orientale, mama brodeuză.
Soarta sa a fost pecetluită de epidemia de
ciumă ce a sărăcit familia. A fost nevoit
să lucreze în cârciumi, să cunoască sărăcia.
Era un bun violonist şi picta cu cărbune pe
pereţii caselor oraşului Grafitti avant la
lettre! Nu a fost pedepsit, ci trimis la studii
artistice de guvernatorul oraşului, uimit de
talentul tânărului.

Guvernatorul a avut o mână bună.
Aivazovski a trăit 83 de ani (sub cinci
împăraţi ai Rusiei), a fost creativ până la
sfârşitul vieţii, de o prolificitate aproape
morbidă: aproximativ 6000 de tablouri. A
fost cunoscut şi celebrat în egală măsură
şi de marele public, şi de specialişti. Peste
el au curs bani, titluri şi decoraţii. Şi asta din tinereţe.
La 24 de ani, în călătorie în Italia, papa Grigore XVI îi
cumpără tabloul cu temă a Vechiului Testament
„Haosul” şi îl expune la Vatican.

Este unul dintre cei doi pictori ruşi ale căror
autoportrete au fost expuse la galeria Pitti din Florenţa
(celălalt fiind Kiprenski).

Pictor al mării, a trezit entuziasmul fără măsură a

marelui marinist englez William Turner (care i-a dedicat
chiar şi versuri!).

La 26 de ani, primeşte la Paris medalia de aur
pentru pictură şi este decorat cu Legiunea de onoare.
La 28 de ani, Academia din Amsterdam îl declară
academician. În acelaşi an, devine academician al
Academiei ruse de arte şi, prin decret al ţarului, este
numit ca pictor al Marelui Stat Major al Marinei, cu

Ovanes, fiul lui Ghevorc Aivazian
Briliantele aruncate în mare
200 de ani de la naştere
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rang de admiral şi drept de uniformă.
Ţarul Nicolae I a declarat: „Orice va picta

Aivazozski, cumpăr eu.”
Aivazovski a fost marinist profesionist, abordând

aproape în exclusivitate marea. A pictat bătălii marine,
naufragii şi furtuni. A fost un pictor al luminii, aerului
şi al apei. Era obsedat de apa în mişcare şi soarele, şi
luna reflectate în apă.

Picta din memorie, fără studii prealabile din natură,
sprijinit de cele două daruri ale sale: imaginaţie
romantică şi memorie de fixare. Influenţat de
romantism, a dezvoltat o
abordare realistă proprie.

Ultimii 40 de ani din viaţă
se stabileşte în Teodosia. A
construit acolo o galerie de
artă unde astăzi sunt expuse
130 de picturi ale sale şi 270
de desene.

Mecenat, om bogat, a
dăruit oraşului un muzeu de
istorie, o şcoală de artă, o reţea
de apă potabilă, a finanţat
săpături arheologice.

A murit în plină glorie şi
forţă creatoare, în 1900.

În timpul sângeroasei
exterminări în masă a
armenilor din Turcia, armeanul

Mormântul lui Aivazovski de lângă cimitirul armenesc din Teodosia

Aivazovski a reacţionat. Fusese decorat anterior cu
două ordine otomane, Osmanie şi Medjidie. Ordinele
erau din metale preţioase şi încărcate de briliante.
Pictorul le-a agăţat de grumazul unui câine pe care l-
a plimbat prin toată Teodosia, în timp ce musulmanii
de acolo (şi erau destui în Crimeea!) înţepeneau de
groază în faţa afrontului. Apoi, pictorul a ieşit cu barca
în Marea Neagră şi a aruncat decoraţiile spurcate de
sângele nevinovat al neamului său în ape. Zac probabil
şi acum pe fundul mării.
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Vinurile de pe teritoriul actual al Franţei îşi deapănă
istoria din secolul al II-lea după Hristos.

Iniţiaţi în viticultură de către greci şi romani, ei au
depăşit cu mult pe colonizatorii lor.

Viţa de vie sălbatică exista în sudul Franţei actuale
de la sfârşitul ultimei glaciaţiuni, 10 000 î.H. Ligurii nu
au cunoscut însă gustul vinului decât în secolul al
VII-lea î.H., datorită etruscilor care veneau în Galia după
sare, aur, staniu şi sclavi. În schimb aduceau vin şi
servicii de băut. Amforele etrusce se află pe toată coasta
mediteraneană a Franţei, iar vasele şi cupele de vin, până
la nord de Alpi.

Vinul era scump şi un privilegiu al şefilor. Mormintele
princiare din Galia din secolul al VI-lea şi al V-lea î.H.
conţin vase etrusce pentru vin.

Grecii, posesori de tehnică viticolă, au fondat
Marsilia de astăzi. De aici a început viticultura Franţei!

Vinurile din Galia erau încărcate de sedimente, amare,
se conservau prost şi se acreau. Drept conservan ţi se
foloseau apa de mare, sarea, mierea, cenu şa, argila,
sângele. Vinurile, pentru a fi conservate, se afumau!
Erau aromatizate cu ierburi, mirodenii, fructe şi flori.

Dacă romanii diluau de regulă vinul cu apă rece sau
caldă, galii îl beau ca atare.

Ce spun oamenii de ştiinţă
Locul exact unde a fost preparat prima oară vinul

încă nu este precizat. Biblia, cea mai veche scriere
istorică, leagă existenţa vinului de Noe. Primii
„comercianţi” de vinuri au fost fenicienii. Grecii
peninsulari şi egeeni s-au grăbit să înveţe şi ei tainele
viticulturii şi vinificaţiei, pe care le-au împrumutat de la
tracii din Balcani, aşa cum grecii din Creta le-au aflat
din Egipt. Şi aşa încep să se dezvolte numeroase re ţele
comerciale, precum şi o adevărată industrie ce urmărea
perfecţionarea metodei vinificării, spre a putea fi
garantată păstrarea intactă a calităţii produsului,
ferindu-l de alterări sau alte eventuale accidente.
Evenimentul hotărâtor pentru izbânda comerţului grecesc
cu vinuri a fost prepararea celor dulci, din struguri
stafidiţi, fără adaosul de miere, cum se obi şnuia în
Orientul Apropiat. Imitându-i pe greci ş-apoi
perfecţionându-se, romani nu au întârziat să-i egaleze,
devenind excelenţi viticultori şi vinificatori. În Dacia,
viticultura a existat încă înainte de instalarea triburilor
trace, iar soiurile de viţă proprie populaţiei geto-dacice
sunt diferite de cele greceşti aduse din peninsulă sau din
arhipelag.

În ceea ce priveşte vârsta viticulturii în apusul
Europei, va trebui să ţinem seama de afirmaţia lui Warner
Allen, autorul lucrării Istoria vinului: „Momentul crucial
al intrării vinului în civilizaţia de vest este atunci când
podgorenii au stăpânit în mod desăvârşit atât latura
viticulturii, cât şi pe cea a vinificării, fiind înarmaţi cu
cele două scule trebuitoare pentru ob ţinerea unui vin
bun: cosorul de vie şi vasul ermetic închis pentru
păstrare.”

* Vinul, C.A.  Alboniti

Franţa şi vinul

*

BALADĂ ŞI RUGĂ
François Villon

Părinte Noe, cel ce ai pus viţa,
Şi Lot, tu cel în stîncă îmbătat,
Ce din Iubire, care-ncurcă iţa,
De chiar fetele tale te-ai legat,
(Nu voi să-ţi fac din asta un păcat!).
Arhitriclin, cu măiestritu-ţi dar:
Suiţi-mi-l tustrei, vă rog plecat,
Pe bunul, răposatul Jehan Cotart!

Căci se trăgea din mîndra voastră viţă,
El care bea străvechi şi vin curat;
Şi de n-avea lescaie-n punguliţă,
În trasul la măsea era-mpărat.
Din mînă oala nu ţi-ar fi lăsat,
Căci doar în băutură afla har.
Cinstite feţe, faceţi-l scăpat
Pe bunul, răposatul Jehan Cotart!

Pe două cărărui, ca omul criţă,
Văzutu-l-am adese pe-nnoptat;
Cîndva şi-a scos, ţin minte, o corniţă,
Pe-un raft de măcelar cînd a picat.
Puteai să umbli lumea-n lung şi-n lat,
Sugaci măreţ ca dumnealui mai rar!
Deschideţi-i căci, parcă, a sunat
Preabunul, răposatul Jehan Cotart.

(François Villon – Balade şi poeme, traducere de
Dan Botta, prezentare de Tudor Arghezi, Editura de
Stat pentru Literatură şi artă, Bucureşti, 1956)
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Spovedanie

Cântat-am vinul şi-l
băui pre el,
Şi-aşa, precum din flori
slăvitul soare,
Cules-am toată roua
din pahare,
Voios ca cel din urmă
menestrel.

Am păstorit în viaţă vinuri rare
(De-aceea îmi şi zice Păstorel)
Şi de la Grasă pân’ la Ottonel,
Le-am preţuit, pe rând, pe fiecare.
Dar cînd va fi să las această lume,
În care m-am ţinut de chef şi glume
Şi clipa ceea m-o găsi mahmur,

Voi da cu tifla-n omenirea toată
Întrînd apoi, cu plosca ridicată,
În turma ta, bătrîne Epicur.

Drăgălaşe păhărele 
Drăgălaşe păhărele 
Dinainte-mi să se pună 
Să se toarne vin în ele, 
Poftă bună! 

Să golim toţi în tăcere 
Iar cuiva vin de nu-i place 
Bea-atunci mai bine bere, 
Bea în pace! 

Cine-i ameţit prea tare 
Pe sub mese să se culce 
Şi în zgomot de pahare, 
Doarmă dulce! 

Să nu fie vorba lungă 
Doară ştim ce scurtă-i viaţa 
Să bem până să ne-ajungă, 
Dimineaţa. 

Geometrie bahică 

Hrănit mai mult cu lapte şi iaurt, 
Un grec văzu cu mintea-i înţeleaptă 
Că între două puncte, cel mai scurt 
Din drumuri, cu putinţă, e o dreaptă. 

Dar axiomul devenit banal 
Şi însuşit de vremile-aceste 
A fost atunci precum va fi şi este 
Valabil doar pe-un plan orizontal. 

Şi dacă vrei să tragi învăţătură, 
Un plan orizontal, când te gândeşti, 
Constaţi că nu există în natură 
Ci exclusiv în minţile greceşti. 

Iar când în loc de lapte, bei „Madera”, 
Această socoteală te conturbă 
Căci tu nu uiţi că ai băut pe-o sferă 
Pe care dreapta lui devine curbă. 

Şi-n cap cu dreapta grecului defunct 
Până ce vreun înalt areopag 
O va fi pus definitiv la punct 
Porneşti spre domiciliu în zigzag. 

.................

Aici doarme Păstorel, 
Băiat bun şi suflet fin, 
Dacă treceţi pe la el, 
Nu-l treziţi, că cere vin! 

......................

Versuri scrise când era internat în Dealul Filaretului,
la un sanatoriu situat pe Şoseaua Viilor (în Bucureşti).
Posibil să fi fost ultima lui epigramă. A murit după
câteva zile: 

Culmea ironiilor 
Şi râsul copiilor 
Să pun punct beţiilor 
Pe Şoseaua Viilor! 

POEZIE
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Îndreptarul beţivilor
 - Laudele -

Vinul e veselitor
Mîhniţilor tutulor,
Vinul e doftorul bun
Al boalelor de comun,
Balsamul celor răniţi,
Odinul celor trudiţi.
Sfetnicul cel sătenesc,
Ritorul orăşenesc,
Stegarul vitejilor
Şi somnul muierilor;
Voi toţi carii l-aţi băut
Prea bine l-aţi cunoscut.

Vinul cel de Drăgăşani
E vestit la orăşani.
Că e la gust dulcişor
Şi veseleşte uşor,
Face pe om frumuşel.
Cu obrazul rumenel,
Curăţă mintea curînd,
Grijile mai depărtînd,
Deschide limba curat
A vorbi mai luminat;
Voi toţi carii îl sorbiţi
Bine-l cunoaşteţi şi-l ştiţi.
Vinul făcîndu-l pelin
Este bun pentru venin,
În luna lui mai de-l iei
Şi nemîncat cînd îl bei;
Dar cam dă şi ameţeli
Ce le numim piroteli;
Puţin necaz pătimeşti
Pînă să-l obicinuieşti,
Apoi după ce te-mbeţi,
Nu poţi să te mai dezbeţi,
Voi toţi carii l-aţi băut
Îl ştiţi şi l-aţi cunoscut.

Triumful beţiei
sau

Diata unui beţiv pocăit ce o lasă fiului său la moartea sa

De vei vrea ca să-ţi fie sete totdeauna, fii beţiv; pentru că pe cât mai mult
vei bea, p-atât vei însetoşa.
De vei voi să zăticneşti pe prietenii tăi, spre a nu te înainta în căriera vieţii, fii
beţiv; şi să ştii că cu chipul acesta vei zădărnici toate silinţele lor.
Dacă în adevăr vei cerca să împiedici toate întreprinderile tale cele spre
bine, fii beţiv, şi vei izbuti.
De vrei sa te hotărăşti ca să fii sărac, fii beţiv, şi în scurt timp te vei dărăpăna
şi aşa vei rămânea fără lescaie.
De voieşti să moară familia ta de foame, fii beţiv, şi aşa vei mistui mijloacele
care îi ţin viaţă. 
De vei vrea să te înşele cei proşti, fii beţiv, şi astfel cu bună seamă le vei
înlesni mijloacele.
Dacă-ţi este voia ca să te faci netrebuincios soţietăţii omeneşti, fii beţiv, că
aşa vei ajunge la scopul tău.
De voieşti să te strici pe sineţi, fii beţiv, şi aşa de-a dreptul vei ajunge la
desăvârşita ta pierdere în puţină vreme.
De voieşti să rămâi fără nici un mijloc de a trăi, şi la bătrâneţele tale să
ajungi să trăieşti cu milostenie, fii beţiv, şi în adevăr vei izbuti prea curând.
De vei vrea să hotărăşti ca să goneşti orşice mângâiere de la toţi ai casii
tale, fii beţiv, şi curând iţi vei câştiga dorinţa ta.
Dacă doreşti pentru totdeauna să fii plin de bănuieli, fii beţiv, pentru că
pentru cel mai mic lucru toţi se unesc, că adică cei ce se fură pe sineşi şi
familia lor, ei fură şi pe alţii.
De voieşti ca să fii silit să fugi de împrumutătorii (creditorii) tăi, fii beţiv, şi
astfel curând vei prefera uliţele cele mai ascunse mai mult decât cele publice.
De voieşti să fii ca o sarcină societăţii, „umbra pământului”, fii beţiv, căci
aceasta te va face netrebuincios, neajutorat, greutate tuturor şi ţie spre
dărăpănare.
De voieşti să te urască familia ta şi prietenii, fii beţiv, că curând vei fi prea
greţos în ochii lor.
De vrei să rămâi neîndreptat, urmează a fi beţiv şi astfel nu-ţi va păsa
niciodată de bunele sfătuiri.
De voieşti să te faci zgomotul oraşului, să turburi liniştea oamenilor, să ţi se
sfărame oasele şi să fii supus la alte mii de primejdii, fii be ţiv, şi fără îndoială
vei izbuti minunat.
De vei să nu ţi se împlinească nici una din nădejdile tale, fii beţiv, şi astfel vei
ajunge la desăvârşită deznădejduire.
De voieşti să-ţi ticăloşeşti trupul, fii beţiv, pentru că beţia este muma tuturor
boalelor.
De voieşti să-ţi pierzi sufletul, fii beţiv, şi îţi vei încuia împărăţia cerului.
În sfârşit, dacă străduieşti şi vrei să te ruinezi cu totul, adică: în stare, în trup
şi suflet, fii beţiv, şi curând vei cunoaşte că este cu neputinţă ca să întreprinzi
mijloace mai sigure spre a săvârşi acest scop al tau…

(din Albumul literar gastronomic editat de revista „Via ţa
românească”, Bucureşti, 1982)

POEZIE
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Vinul eliberator

O, vinul mă inundă în marea lui lumină! 
Se risipeşte ceaţa ce-a fost sau ce-o să vină. 
Cad lanţurile grele de rob întemniţat 
Şi într-un nimb de aur - renasc eliberat.

Acest vin în esenţa-i sub zeci de forme-apare: 
Când pasăre, când plantă, când stea, când nenufar. 
Să nu crezi că prin asta înseamnă că el moare. 
Esenţa sa-i eternă. Doar formele dispar.

Să dăm pe vin avutul ce n-a fost cheltuit, 
’Nainte ca-n ţărână şi-n noapte să intrăm. 
Căci ţărnă în ţărână, prieteni o să stăm, 
Fără de vin şi vise - şi fără de sfârşit...

Ni-i vinul şi prieten şi aur şi noroc. 
De cer nu ne e frică, nu-i cerem îndurare. 
Căci suflete şi inimi şi cupe şi ulcioare 
N-au teamă de ţărână, de apă şi de foc.

Trăiesc iar anii tineri. Aprinsul tămâios 
În flăcări să mă ardă, căci - iată - vine ceaţa. 
Vin! Nu importă care. Nu sunt pretenţios. 
Pe cel mai bun găsi-l-voi la fel de-amar ca viaţa.

Acum din fericire doar numele persistă. 
lar cel mai vechi prieten tot vinul nou rămâne. 
Mângâie cupa plină. E singurul tău bine 
În ora asta goală, în ora asta tristă.

De ai alăturea de tine două măsuri de vin şi-o cupă, 
Să bei în orice adunare, şi când eşti singur iarăşi
bea! 
Căci Cel ce face şi reface tot ce-i în lume nu se-
ocupă
Nici de musteţi ca ale tale şi nici de bărbi cum e a
mea.

De-i dăm să bea, şi-un munte o să danseze-n soare.
Dispreţuirea cupei e cea mai grea smintire. 
Tu-ai vrea să schimbi paharul pe viaţa viitoare? 
Dar vinul e un suflet ce dă desăvârşire.

În vin cel înţelept găseşte extazul celora Aleşi. 
El ne redă şi tinereţea şi ce-am pierdut şi ce ni-i dor.
În flăcări aurii ne arde într-un ameţitor vârtej.
Dar şi tristeţea ne-o preschimbă într-un izvor
răcoritor.

Imperiile toate pentru o cupă plină! 
Toată ştiinţa noastră pe parfumatul vin. 
Cântările iubirii pe glasu-i cristalin 
Şi slava lumii pentru curata lui lumină!

Înneacă-n vin şi teama şi umbrele tristeţii!
N-ai să mai şovăi între nenumărate secte. 
Căci vinu-i filtrul magic al liniştii perfecte. 
E-un alchimist ce schimbă în aur plumbul vieţii.

Cei mărginiţi la minte şi cei trufaşi susţin 
Că între trup şi suflet ar fi deosebire. 
Eu ştiu un singur lucru: tu vei afla în vin 
Uitarea care-mpacă nemărginita fire.

Turnaţi-mi vin! Să curgă prin vine-n val, de-a-
nnotul!
Fără răgaz să fiarbă în creieru-obosit! 
Umpleţi-mi altă cupă! Ah! O minciună-i totul! 
Mai toarnă-mi, hai, mai iute! Am şi îmbătrânit!

Nu mă certaţi! Lăsaţi-mi pe masă vinul bun! 
Căci ascultaţi: atuncea când beau, aud ce spun 
Narcişii, trandafirii şi-aprinsele lalele. 
Aud chiar şi cuvântul nespus al dragei mele.

POEZIE
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FESTIVALUL DE FANFARE „IOSIF IVANOVICI”
A XIII-A EDIŢIE

Ca în fiecare an, la început de august, Galaţiul a avut parfumul oraşului porto-franco de altădată. La Grădina
Publică, pe Faleza Dunării sau pe esplanada Casei de Cultură a răsunat muzica de promenadă, cu sonorităţile ei
diverse. Devenit deja tradiţie, Festivalul Fanfarelor „Iosif Ivanovici” a reunit şi în acest an cele mai importante
orchestre din ţară şi străinătate, care au încântat publicul gălăţean, numeros şi la această ediţie, cu muzică de
calitate, de la arii de operă şi operetă, până la jazz şi folclor.

Zece dintre cele mai cunoscute orchestre de gen au evoluat pe parcursul celor trei zile de festival: Orchestra
„Valahia” - Giurgiu, Fanfara „Muzica Apelor” - Constanţa, Fanfara Municipiului Sighişoara, Orchestra  „Mezzo
Forte Soul Music” - Otopeni, Fanfara „Kovats Andras” - Covasna, Fanfara din Chetriş a fraţilor Lucan - Iaşi,
Fanfara „Transilvania” - Alba Iulia şi invitaţii din ţările vecine, Fanfara „Acord” - Chişinău, Rep. Moldova şi
„Dobrovich Brass Band” din Bulgaria.
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Orchestra de copii MEZZOFORTE SOUL MUSIC
din Otopeni a împlinit în vara aceasta 4 ani de
activitate şi deja se poate mândri cu participări la
importante festivaluri din ţară şi străinătate (Turcia
şi Croaţia), de unde s-au întors cu cele mai înalte
distincţii. Într-un timp relativ scurt, dirijorul acestei
orchestre, profesorul Marian Alexandru, a reuşit
să-i înveţe pe tinerii artişti să descopere nu doar
notele pe partitură, ci şi dragostea şi respectul
pentru muzică.

Rep.: Dle profesor, ce aţi spune celor care
ascultă pentru prima oara muzică de promenadă?
Ce pot aduce sonorităţile acestui gen de muzică?

 M.A.:  În primul rând pot aduce căldură
sufletească. Muzica de promenadă e o muzică pe care
eu o consider că are ţintă exactă sentimentul uman şi
inima, este o muzică care întruneşte dorinţele generale
ale publicului. Şi atunci oamenii, pe lângă simplul mod
de a asculta, dacă ar încerca să şi citească câte ceva,
pentru că fiecare piesă are ceva special, spre exemplu
din repertoriul lui Verdi, titanul muzicii, avem lucrări în
repertoriul nostru şi dacă s-ar citi câte puţin, dacă ar
avea lumea curiozitatea de a citi libretul, să afle
povestea din Nabucco, atunci percepţia vis-à-vis de
muzică de promenadă ar fi cu totul alta.

Rep.: Conduceţi un grup de tineri şi am vrea
să ştim cum i-aţi selectat. Aţi ales copii cu
educaţie muzicală?

M.A.: Este o poveste care a început acum 4 ani.
Pe 1 august, copiii au împlinit 4 ani de la înfiin ţare. În
urma unei selecţii, de la noi din Otopeni, totul a plecat
de la o idee. Primarul nostru, domnul Silviu Gheorghe
Constantin, în copilărie şi-a dorit să cânte. Noi avem
în orăşelul nostru aproape toate genurile de activitate
şi am zis că poate în modul ăsta dai posibilitatea copiilor
să se îndrepte şi spre muzică, ce la momentul respectiv
nu era abordabilă. De aici a plecat, zicem noi, nebunia
asta frumoasă. Sunt copii doar din Otopeni selecţionaţi

şi am făcut selecţia cu milă. Nu te poţi juca cu inima
unui copil. Ce să-i spui unui copil de 8 ani? Că nu are
talent? Şi atunci le-am spus: da, toţi aveţi talent şi am
aşteptat să se facă selecţia naturală. Şi Dumnezeu m-a
ajutat să am dreptate. Şi atunci nu am umblat nici la
psihicul lui, că nu te joci cu copilul, îl poate percepe ca
PE un handicap. Ei să vadă, să aleagă pe parcurs. În
primul rând să-şi dorească, pentru că muzica e şi
frumoasă, dar şi grea. În momentul în care începi să
studiezi un instrument, abia atunci îţi dai seama dacă
merg sau renunţ, sau le mai spun eu, că dacă nu vă
place, duceţi-vă la aeromodelism, că acolo dacă nu
zboară planorul, mai vii peste două luni sau faci altul.
Aici, ori o faci, ori n-o faci!

Rep.: Acum, după 4 ani, cum aţi spune că este
să conduci un grup de tineri. Sunt plini de
entuziasm sau de neastâmpăr?

M.A.: N-aş spune de neastâmpăr. Ei sunt plini de
entuziasm şi de copilărie. Dacă un copil e prea
cuminte, se spune că e bolnav, iar copiii trebuie lăsaţi
aşa! În anumite limite, că nu tot timpul dorinţa ta
corespunde cu a lui, dar nici nu poţi când îl vezi că o ia
spre prăpastie, nu ai cum să-l laşi şi trebuie să-l trezeşti.

Rep.: Sunteţi pentru prima dată la Galaţi. O
primă impresie?

M.A.: Suntem foarte onoraţi de participarea
la festivalul dumneavoastră. În primul rând, eu
mă bucur pentru copii, că au reuşit să vadă
foarte multe formaţii de profesionişti la un loc.
Numai dacă stai şi asculţi şi dacă ai interes
pentru muzică, ai învăţat. Muzica se şi studiază,
dar se şi fură. Mă bucur că dumneavoastră, la
Galaţi, aveţi asemenea activităţi frumoase şi
nu lăsaţi să moară aerul boem al adevăratei
Românii şi totodată vă cinstiţi localnicii. Iosif
Ivanovici este încă şi va fi o mare personalitate.
Spiritul lui se simte aici! Şi e mare lucru, este
un privilegiu ca gălăţenii să aibă o asemenea
personalitate ca simbol!
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Recunoscută ca fiind una dintre cele mai apreciate
orchestre din Bulgaria, DOBRICH BRASS BAND are
o profundă cunoaştere a muzicii clasice şi un
repertoriu variat, ce abordează cu uşurinţa
profesioniştilor toate genurile. Cu premii la
festivaluri naţionale şi internaţionale, DOBRICH
BRASS BAND se află din 1993 sub bagheta
dirijorului Stoyan Monov.

Rep.: Care este tradiţia acestui gen de muzică
în ţara dumneavoastră?

S.M.: Orchestra DOBRICH BRASS BAND este
foarte cunoscută şi populară şi este preferată de public
pentru că, spre deosebire de alte orchestre din ţară,
are în repertoriu diferite genuri muzicale ca: jazz,
folclor, muzică clasică şi altele.

Rep.: Publicul dumneavoastră este alcătuit şi
din tineri?

S.M.: Timpurile s-au schimbat şi noi vrem să ţinem
pasul cu tendinţele de astăzi, pentru a avea cât mai
mulţi tineri în public şi încercăm să avem în repertoriul
nostru muzică pe gustul lor, care este la modă acum.
De asemenea, atragem oameni noi şi tineri în orchestra

noastră, tocmai pentru a avea tineri şi în public.
Rep.: Există asemănări între muzica

tradiţională bulgărească şi cea românească?
S.M.: Unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori

din muzica noastră tradiţională, ale cărui compoziţii le
avem şi noi în repertoriu, a trăit pe malul Dunării şi
muzica sa este plină de sonorităţi specifice muzicii
româneşti. Muzica sa este pe placul publicului, poate
tocmai datorită amestecului de folclor bulgăresc şi
românesc. Avem relaţii apropiate cu orchestra din
Constanţa, Fanfara militară a Forţelor Navale, condusă
de dirijorul Ignat Cornel, care vine deseori la
festivalurile de la noi şi de aceea bulgarii sunt
familiarizaţi cu muzica tradiţională românească şi le şi
place. Noi avem în repertoriul nostru muzică
românească, dar aici nu am avut în repertoriul abordat,
pentru că organizatorii au dorit ca publicul din Gala ţi
să asculte muzică bulgărească, pentru varietatea
programului.

interviuri realizate de Eugenia Notarescu
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Întrebările încep cu „De ce...?” 
De ce...? 
Cătălin Crişan? Actor, muzician, compozitor,

scriitor? 
Ultimul album realizat se intitulează „Doar un om”.

Acesta este Cătălin Crişan… „Doar un om…”
Scuzaţi-mi lipsa de modestie în unele locuri: un personaj
plin de viaţă, cu o imaginaţie debordantă şi atipică,
„nesimţit” de sincer, îndrăgostit de prieteni, de animale,
de mare. Un „tip” care nu suportă lipsa celor şapte
ani de acasă, minciuna, prostia şi mai ales falsitatea.

Ca artist, îndrăgostit de următoarele meserii:
muzică şi teatru. Încearcă să le practice într-un mod
profesionist de 30 de ani. Cele două „activităţi” au cel
puţin un lucru în comun: SCENA… Este un miraj de
care nu se scapă, chiar dacă ţi-ai dori acest lucru.
Dar cine ar putea fi atât de nebun încât să nu-şi
dorească să fie aplaudat şi, eventual, iubit? Un „microb”
frumos care nu are antidot.

Oamenii nu se mai bucură, nu mai au timp
să-şi spună lucruri frumoase…

Da, este adevărat, dar acest lucru nu se întâmplă
peste tot, ci de obicei în ţări ca ale noastre. Sărăcia
duce întotdeauna la dispari ţia zâmbetului, la
încrâncenare, invidie, răutate. Mergeţi pe stradă şi
uitaţi-vă la oameni… sunt trişti, îngândura ţi,
nervoşi. Mergeţi pe stradă în Italia, Elveţia, Grecia şi
priviţi trecătorii… Această alergătură continuă după
bani, birocraţia incredibilă, statul la coadă în maşină
ore şi ore pentru a ajunge la mare sau munte şi multe,
multe altele, toate conduc la degradarea psihicului, boli
şi durată de viaţă mai scurtă. Când să-şi mai spună
românii lucruri frumoase…?

„A iubi” astăzi este sinonim cu „a face sex”,
„prietenia” dintre doi oameni este sinonimă cu
„interesul”...? 

E, nici chiar aşa… Eu mă feresc să generalizez
sau să dau verdicte. Sexul este sex, iubirea este iubire.
Este adevărat că una fără cealaltă... nu se prea poate.
Eu cred că dacă ai un prieten, eşti norocos, dacă ai
doi, eşti bogat, iar dacă ai trei… deja sunt cam mulţi.

Acest capitalism, după opinia mea, duce mai mult spre
interesul ascuns într-o aşa-zisă prietenie, decât spre
un sentiment frumos şi curat, dar, slavă Domnului, nici
un om nu seamănă cu celălalt…

Ai simţit nevoia să te reinventezi... Ce
înseamnă cei 30 de ani de activitate pentru tine?

Nu, nu m-am reinventat deloc şi nici nu ţin s-o fac.
De 30 de ani cânt melodie cu melodie. Sunt conştient
că fiecare dintre noi avem în suflet lumină şi întuneric.
Prin cântecele mele încerc să le scot la suprafaţă, să
le arăt oamenilor că nu trebuie să ne ferim de ele, ci,
dimpotrivă, să ni le recunoaştem. 

Valoarea nu este tratată ca atare şi plângem,
ridicăm statui, începem să avem regrete atunci
când valorile adevărate ale acestui neam nu mai
sunt?! 

Da, aici avem o problemă… Românul este un om
bun, generos, cald, ca orice latin. Încă nu-mi dau seama
de ce ne uităm valorile, de ce promovăm incultura, de
ce avem atâtea „vedete”… Toate popoarele civilizate
din această lume îşi venerează oamenii de valoare,
nu-i uită niciodată, se mândresc cu ei, îi apără la nevoie
şi toate acestea se întâmplă atunci când sunt în viaţă
şi mă refer la toată paleta de aur care lasă ceva în
urmă. Cine ştie, poate ne vom trezi…

„Românul este un om bun, generos, cald, ca orice latin. Încă nu-mi dau seama de ce ne uităm valorile, de ce
promovăm incultura, de ce avem atâtea vedete…”

interviu realizat de Vall Alexandru

Cătălin cu Dorel Vişan
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Dragul de Caragiale trăieşte în acelaşi timp
cu noi... personajele sale le zărim la tot pasul...?

Este adevărat că maestrul Caragiale a avut şi are
din când în când dreptate, dar să fim serioşi, nu suntem
un popor de oligofreni. Personaje ca ale lui găsim peste
tot…

Ai ales să nu te „dai bătut”, este iubirea de
oameni „motorul” care te-a propulsat?

Da. Iubesc şi respect ceea ce fac şi cred că acest
lucru se imprimă şi în sufletele celor care mă ascultă.

Ai rămas acelaşi om dăruit meseriei, cu
aceeaşi bucurie în a oferi zâmbete în dar, fără să
te afecteze „micimile” celor din jur? Cum ai
reuşit?

Avem o singură viaţă şi eu cred că trebuie trăită.
Atunci când te încarci negativ, degaji la rândul tău o
energie negativă. Sunt atâtea lucruri frumoase de
văzut, de ascultat, de atins şi mirosit, de ce să-mi pierd
vremea cu „micimi”, aşa cum le-a ţi numit
dumneavoastră? 

Destinul este important în viaţă... Întâlnirile
dintre oameni, cât de mult ne îmbogăţesc?!

Eu nu cred că ne putem schimba destinul. Cred că
atunci când ne naştem, Dumnezeu ne trasează un
drum, numiţi-l dacă vreţi destin. Un punct din care
pleci şi unul în care vei ajunge. Cât este de
întortocheată călătoria ta dintre cele două puncte,
depinde şi de tine, dar cele două momente, puncte,
rămân fixe.

Întâlnirile dintre oameni ne fac foarte boga ţi. Nu
poţi trăi singur. De la fiecare om, bun sau rău, ai ce
învăţa, doar să vrei…

Românii apreciază „pe nemestecate” tot ceea
ce vine din afară, uitând parcă de Eminescu,
Tănase, Amza Pellea, Caragiu... 

Vorbind despre muzica noastră, despre
muzica pe care o cânţi tu de-atâta vreme, muzica
românească. Are Vers...?!

Până în 1990 nu ştiam ce înseamnă „din afară”.
Acum ştim şi este foarte bine. Cel mai puternic om
din lume este cel care deţine informaţii şi acum nu ne
mai opreşte nimeni să le culegem. Cred că deja nu
mai înghiţim orbeşte tot ceea ce ne oferă străinătatea.

Despre muzica mea… vreau să cred că este una
de suflet, că ajunge acolo şi, de asemenea, că versurile
din cântece mai înseamnă ceva în această lume a
zgomotului şi uneori a inculturii.

Nu suntem naţionalişti, în sensul bun al cuvântului,
să le aducem aminte atât europenilor, cât şi altora că,
dacă nu erau românii, ei scriau cu creionul şi azi... şi
mergeau cu trenul, că avioane nu erau… mulţi români
au schimbat lumea... 

Indiferent de ceea ce se întâmplă în ţara ta, acolo
trebuie să rămână. Nu ai voie tu, ca român, să-ţi critici
sau să-ţi jigneşti pământul pe care te-ai născut. Străinii
nu te vor compătimi, ci, dimpotrivă, se vor bucura şi te
vor privi cu dispreţ.

Ne este ruşine să spunem că suntem români
cu voce tare?! 

Nu, n-ar trebui să ne fie ruşine că suntem români.
Trebuie să ne mândrim, dar trebuie să avem şi cu ce…
şi avem!

Cătălin cu George Mihăiţă
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Cătălin cu Margareta Pâslaru
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L Volumul de proză Instituţia, Editura Tipo

Moldova, Iaşi, 2015, 609 pagini, semnat de
scriitorul Gheorghe Bacalbaşa, în Colecţia
Opera Omnia „Romanul de azi”, are consistenţa
epică a unei saga naţională, contemporană, cu
anvergura unui „Letopiseţ al Ţării
României” din ultima jumătate a
veacului al XX-lea şi începutul celui
de al XXI-lea; o cronică dramatică
a vrajbei noastre din zilele fierbin ţi
ale Dominoului est-european din
toamna şi iarna lui 1989, când naiva
şi anacronica utopie social-politică a
Comunismului s-a prăbuş i t ,
ca-ntr-un Carnaval de Operetă, cu
personaje groteşti, înlăturate de pe
scena Istoriei, cu jertfe eroice, „la
Timişoara şi-apoi în toată ţara”, care
au anihilat mascarada ideologică prin
cea mai autoritară... „ghilotină” a
unei Revoluţii moderne.

Instituţia, un letopiseţ modern,
ar putea fi considerat volumul II al altui roman,
Domiciliul obligatoriu, Editura Alma, Iaşi,
1995, reeditat în 2015, tot la Iaşi, dar la Editura
Tipo Moldova, masiv şi acesta, cu peste 300 de
pagini, deoarece continuă evoluţia socio-
profesională şi implicarea politică a celor mai
importante personaje, cărora prozatorul-medic
(specialist în obstetrică-ginecologie) le adaugă,
le completează sau le cosmetizează, într-o nouă
„fişă medicală”, comportamentală, ADN-ul
politic, gena moral-etică, grupa de sânge
partinică, într-o densitate şi o intimitate
biografică, cu mereu alte unghiuri, prin care
surprinde originale ipostaze umane.

Un roman-manifest, uşor atipic sub aspectul
construcţiei epice, mai ales din perspectiva
densităţii faptelor şi întâmplărilor, şi a manierei
stilistice originale - uneori... prea originale -, o
tehnică a naraţiunii cu un mixaj melodios, ca
în ritmul sincopat al muzicii hip-hop!, ori o
oralitate în exces de flux reportericesc, ca la
transmisia unui meci de fotbal; o libertate de
expresie până la sfidarea regulilor gramaticale
de topică şi de sintaxă elementară, fără subiect,
fără predicat... O explicaţie ar putea decurge
din caracterul dinamic al evenimentelor-
fundal: Revoluţia din Decembrie 1989, sau
„Lovitura de stat”, după varianta... maliţioasă

a unor „cârcotaş i”,  transmisă  în direct la
Televiziune, o premieră, care a uimit lumea liberă a
Europei şi de peste Ocean, un spectacol cu „eroi
de mucava”, încăpăţânându-se să rămână la putere,
şi cu eroi de-adevăratelea, care n-avea să fie doar...

„explozia mămăligii” româneşti,
cum s-a şarjat, ironic şi nedrept,
ci gestul demn şi aşteptat de mult
al demnităţii poporului român, chiar
ş i  în contextul laitmotivului
Perestroikăi lui Gorbaciov şi a
Domino-ului, care a dus până la
urmă la prăbuşirea unei ideologii
anacronice, iniţiată de Marx, pusă
în operă de Lenin, acaparată de
teroarea lui Stalin, compromisă
definitiv de acoli ţii Lagărului
Socialist, deşi menţinută în formula
cea mai agresivă şi aberantă în
Coreea de Nord şi continuată cu
o „cosmetizare” surprinzător de
eficientă în plan economic de

China.
Aşadar, Revoluţia din Decembrie 1989 este

decorul, scena, iar dr. Horia Preda este personajul
principal, reprezentativ pentru o categorie socio-
profesională ca oricare alta, lumea medicală în
speţă, din „cenuşiul” stereotip socialist; personajul
cu o identitate de vioara întâi încă din paginile
celuilalt roman, Domiciliul obligatoriu, victimă în
egală măsură a unei atmosfere, şi sociale, şi politice,
din natura reală sau halucinatorie a evenimentelor
relatate, cu o vizibilă disproporţie între cele două
planuri.

Personajul dr. Horia Preda este construit în cel
puţin două ipostaze, martor-erou al Revoluţiei şi
cronicar fidel al evenimentelor, ceea ce mă
determină să-l consider un alter-ego al prozatorului
dr. Gheorghe Bacalbaşa, din perspectiva percepţiei
multiple a faptelor şi a registrului caracterologic:
participant întâmplător sau deliberat, ca în atâtea
multiple ipostaze care au produs eroii cei reali ai
Revoluţiei, cu destinul lor tragic, şi nu... „eroii”
contrafăcuţi cu „certificatele” lor măsluite şi
imorale.

Horia Preda a trăit toată „odiseea” comunismului
din preajma evenimentului important; lumea aceea
în toată degradarea ei perpetuă , cu lipsurile
materiale de tot felul şi cu lipsa celor mai elementare
libertăţi, cu frigul din apartamente şi cu... frigul
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din suflete, cu demagogia imorală, cu cele două ore
de emisiuni de televiziune, în care încăpeau doar
Tovarăşu’ şi Tovarăşa, cu cortegiul lor penibil şi
orgolios.

Există de la primele pagini ale romanului
Instituţia o gradare epică de scenariu de film:
primele zvonuri, apoi ecouri, ştiri de la Timişoara,
cu un şoc emoţional puternic, cu reacţiile precipitate
ale Dictaturii, mai întâi acolo, în Vest, în Pia ţa
Operei, şi-apoi în Capitală; „cu plecarea... suspectă
a Tovarăşului în Iran”, mitingul organizat cu „regia”
arhicunoscută: „Secretarii de Partid au încolonat
oamenii ş i  au pornit  că tre Pia ţa Palatului”
(pag. 12-13).

Descrierea mitingului este... cinematografică:
„Lumea s-a strâns în piaţă. În acel moment nu erau
nici pentru el, nici împotriva lui”, iar finalul este de
stop-cadru: „zvâcnirile amorfe ale mul ţimii, aburul
fricii, strigătele, faţa descumpănită a Tovarăşului...”
(Ibidem).  Dr. Gheorghe Bacalbaşa are. . .
completate „fi şele ş i  radiografiile” tuturor
momentelor Revoluţiei, înregistrate, probabil, din
presa scrisă, din transmisiile radio şi TV sau din
participarea directă, cu numeroase secvenţe, unele
dramatice, ca în cazul morţilor de la Timişoara
incineraţi şi aruncaţi în canalizare; altele de tip
zvonistic, ca în cazul „teroriştilor” nedovediţi (!?);
cu toţi protagoniştii, cei care mureau eroic şi
tragic..., dar şi cu cei care se expuneau pe ecranele
televizoarelor, cu gândul ascuns al viitorului politic.

Secvenţe de Istorie recentă, prezentate dintr-o
perspectivă multiplă şi, uneori, ipotetică asupra
întâmplărilor şi a... „personajelor”, la graniţa dintre
absurd şi o realitate crudă, nemiloasă, un tip de
maladie, în afara patologiei din aria medicală, fără
un diagnostic plauzibil, ca un blestem, după legile
unei anatomii incontrolabile...

Dar şi mai important este filmul de după
Revoluţie, când în cea mai importantă sărbătoare
creştină, Crăciunul, „se împlinea legea dintâi, legea
talionului. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi” (pag.
23), iar o naţiune greu încercată dădea semne că ar
vrea „să renască din propria cenuşă ca pasărea
Phoenix”, prilej  pentru prozatorul Gheorghe
Bacalbaşa să modifice registrul epic cu un apetit
rabelaisian pentru manifestarea imprevizibil ă,
surprinză toare a unei faune cu apucă turi
„ciocoieşti” la „schimbarea gărzii”, cu o violenţă
mai mult verbală, din aria de impact a situaţiilor
limită, cu tuşee grele, grave, uneori, cu reacţii frustre
şi atitudini neortodoxe, pe fondul unui lexic, licenţios
să-i spunem!, mai ales în zona personajelor cu
apucături agresive, vulgare, de educaţie precară.

Pe portativul unei tehnici narative paralele,
apar mai toate personajele preluate din Domiciliul

obligatoriu, cu biografii completate în Instituţia.
Astfel, Niculae I. Nicolae, „fostul” director al
Institutului de Chirurgie Funcţională şi Reparatorie,
şi Horia Preda, noul director, profesori universitari
amândoi, au statutul profesional hotărât de vechiul
regim totalitar sau de noua democraţie a studenţilor
şi a salariaţilor. Medicii Dumitrescu, eliberat din
închisoare pentru... „delictul” medical al avorturilor,
şi Ioana Lujeriu, întoarsă la Bucureşti după... exilul
disciplinar din Maramure ş, rămân în aceiaşi
parametri morali şi etici, dar Maria Coţoi, asistenta-
şefă, revoluţionara, este alt om, are alt statut social
ş i  profesional,  dar are mai ales unul de
comportament, vivace, autoritară, uşor penibilă prin
arţagul şi ifosele acoperite de lozinca-acuza ţie,
lozinca stigmat: „Ce-ai făcut în ultimii cinci ani!?”

Şi, din nou Horia Preda, furat şi nedreptăţit în
vechiul regim dar cu aceeaşi verticalitate moral-
umană şi profesională şi Niculae I. Nicolae, care
se întoarce şi în Institut, şi în amfiteatre, ba chiar
accede în Parlament, senator, cu sprijinul ocult al
fostei Securităţi.

Prozator de tip clasic, balzacian sau tolstoian
(„Comedia umană” sau „Război şi pace”), dincolo
de... apropieri, care l-ar putea incomoda pe
analistul fin Gh. Bacalbaşa, în tehnica sa literară,
cu largi volute şi cu o ambiguitate insinuantă şi
incomodă, reuşeşte să sondeze, cu acribia şi
insistenţa intoleranţei, adâncimi de psihologie
aplicată, dincolo de riscul unui „malpraxis” speculat
de o lume ignobilă şi bezmetică, controlată,
manipulată de o politică perversă, în limitele unei
democraţii mimate, demagogice. Adică, un prim-
plan din tehnica video a domnului Gheorghe
Bacalbaşa cu noua... nomenclatură, cosmetizată cu
alifiile reclamei de duzină, Ion Iliescu şi carismaticul
june-prim Petre Roman cu puloverul proletar din
dotare, contabilizat ca-ntr-un Top muzical de gura
lumii slobodă, cu aluzii de mahala: „Nu vrem bani
şi nici valută/ Vrem pe Roman să ne ...!” (pag. 230),
în tonuri insolite şi tevatură erotică de poezie
destrăbălată, grobiană, de versuri forjate, cu şarja
ironică a prozatorului.

Şi, pentru echilibrare, cu frecvente intermezzo-
uri, între vijelioasele şi învolburatele acorduri din
Vltava lui Bedrich Smetana sau Preludii nostalgice
şi romantice de Chopin, cu poveşti, uneori adevărate
Legende despre familii boiereşti dintre cele două
Războaie, cu tabieturile lor... boiereşti, colecţii de
artă şi viaţă tihnită, bulversată de brambureala
comunistă; cu altfel de poveşti din lumea pitorească,
uneori brutală, alteori, a clasei muncitoare, aliată
mai mult de paradă ideologică cu ţărănimea, săracă,
din care au fost excluşi moşierii şi chiaburii, cu
violenţa unei uri furibunde, dirijată de un regim
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intolerant şi imoral, lumea activiştilor de Partid,
ideologi primitivi şi intoleranţi ai modelului sovietic,
cu Stalin cu tot, şi, mai apoi, cu stupida şi „originala”
variantă românească.

Romanul Instituţia este o frescă social-politică,
violentă mai ales, deşi nu lipsită de o duioşie
nostalgică, şi o evidentă dragoste de oameni cu toate
inerentele, patologicele lor păcate, nu neapărat cele
condamnate de Biserică, cu fapte şi întâmplări
într-o alternanţă de echilibru, între important şi
derizoriu, aparent prelucrată în clişee; o cronică vie,
cum mai afirmam, în cel puţin trei repere temporale
definitorii din Istoria României: perioada interbelică,
comunismul şi „originala” degringoladă de azi.

Iar relevante sunt dilemele, nu neapărat ale unui
existenţialism în plan filosofic sau religios, ci
dilematicele realităţi socio-comportamentale, şi din
vechiul regim comunist, şi din regimul originalei
democraţii de după Revoluţie, cu un exemplu tot
din zona personajelor: dr. Dan Vasilescu, ins
duplicitar, cu un parcurs profesional şi politic încă
din studenţie, în comunism, cu relaţii la Securitate,
şi după Revoluţie, schimbând doar... „tehnica”, nu
şi... apucăturile!

Dar şi reversul pozitiv al medaliei: dr. Ioana
Lujeriu, martoră nedumerită, speriată, tristă,
implicată direct şi întâmplător în invazia minerilor
lui Miron Cozma, care-i vânau pe tinerii în blugi,
cu barbă, cu complicitatea imbecilă a... „oamenilor
cinstiţi!”; doctoriţa nedreptăţită atunci, rănită acum
de... „minerii în travesti” (!?), care declară onest şi
de-o moralitate sublimă: „...traumatism prin cădere.
La serviciu nimeni nu a întrebat-o nimic” (pag. 179).

Cronicar ordonat şi disciplinat al Letopiseţului
Revoluţiei, domnul Gheorghe Bacalbaşa începe
„gospodăreşte” chiar cu anul 1989 şi are argumente
solide: Gorbaciov „...om însemnat. Două plăci mari,
roşii, de angiom plan, îi acopereau fruntea ca două
pete de sânge” (pag. 125), Glasnosti, Perestroika,
„Solidaritatea” din Polonia, Legea Domninoului  cu
Honneker, Jivkov, Ungaria, Cehoslovacia...,
Bucureşti-ul şi alegerile din „Duminica Orbului”, cu
alte personaje, carismaticul Ion Iliescu, „om nu mare
de stat, mânios şi degrabă vărsătoriu de sânge...
nevinovat în Piaţa Universităţii, când hoardele de
mineri, adevăraţi sau... uşor fardaţi cu mânia
proletară, au intrat în şut cu lămpaşele şi cu bâtele
lor vindicative; altfel ,  om întreg la hire,
neleneşu’...”, adică aşa cum posibil l-ar fi putut
vedea bătrânul cronicar Grigore Ureche.

Dominoul ajunge, cu o întârziere periculoasă, şi
în „ţara muscalilor”, pe 19 august 1991, printr-o...
„Lovitură de Stat”, cu Gorbaciov izolat în Crimeea,
până când Boris Elţân rezolvă problema!

La Bucureşti, are lor Referendumul pentru noua

Constituţie; Regele Mihai revine, în sfârşit, în
România; Dr. Horia Preda este ales prorectorul
Universităţii de Medicină şi Farmacie „în mod
democratic. Dar nu de studenţi. S-a terminat cu
puterea studenţilor”; toată România este într-o
efervescen ţă  dă tă toare de speran ţe: „Merg
autocarele spre Stambul: cu capete vidia, cu pânze
de bomfaier, cu curve, cu rulmenţi”, iar lozinca
mobilizatoare a zilei este: „Bă! Numai proştii stau
deoparte!” (pag. 245), urmată de alta şi mai
mobilizatoare: „Români, îmbogăţiţi-vă!” (pag. 328),
şi un spectacol-miraj: „Caritas-ul lui Stoica, din care
s-a ales doar «praful Speranţei»”, urmat de o altă
„cacealma” şi mai sinistră: „Prăbuşirea F.N.I.-ului,
ca a turnurilor gemene din New York: bruscă,
teatrală şi neaşteptată”, dar „de plătit, au plătit
mitocanii şi pleava” (pag. 554), cu scuza imorală,
ca un contrapunct burlesc, liniştitor: „Moartea unui
om e o tragedie, moartea unui milion de fiin ţe umane
nu-i decât un fapt de statistică, a afirmat rece
tovarăşul Stalin” (pag. 555).

Şi, din nou, cu ritmicitatea dintr-un „Preludiu”
de Chopin, obsedant, dar şi liniştitor, viaţa cea de
toate zilele dintr-un spital, cu săli de operaţie, cu tot
acel ritual al speranţei pentru bolnavii, care nu mai
aşteaptă nimic nici de la Ion Iliescu, nici de la
Câmpeanu, Raţiu sau Coposu şi nici de la Regele
Mihai I de România sau în niciun caz de la
confruntarea dintre „luceafărul huilei” şi primul
ministru Radu Vasile.

Romanul Instituţia are frisoanele unui interludiu
cinic, un roman al realului cenuşiu, dar cu anvergura
unei epopei cu rezultatul prea multor speran ţe
spulberate brutal, un strigăt între ironie şi disperarea
mută, pentru o „cacealma” imorală, din care potul
cel mare a fost perpetuu adunat, „cu mâinile
amândouă”, de impostura şi acoliţii ei, în aplauzele
frenetice ale naivilor...; o carte de referin ţă pentru
un segment social-politic românesc, din care
„uvertura” spectacolului democraţiei râvnite a eşuat
în recviemul neşansei.

Nimic dintre năucitoarele „experimente” ale
democraţiei postrevoluţionare nu sunt omise în
„cronica” domnului Gheorghe Bacalbaşa: demolarea
structurilor industriei româneşti realizată cu atâtea
sacrificii şi oferită „căutătorilor de fier vechi”,
distrugerea sistemului naţional de irigaţii (...în curţile
sătenilor zac stive de ţevi din aluminiu, folosite la
tot felul de... năstruşnice utilităţi!?), primii milionari,
apoi miliardari, îmbogăţiţii peste noapte din fondurile
secrete ale familiei Ceauşescu, din patrimoniul
financiar şi imobiliar al U.T.C.-ului şi al Sindicatelor,
reîmproprietărirea incompletă şi falsificată a

(continuare în pagina 34)
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Domnişoara Nusia Casimir, din strada
Carnabel, este foarte frumoasă şi are o croitorie
de lux pe strada Tecuci. Mulţi bărbaţi bine o
admiră, dar ea se oferă trup şi suflet unui impozant
medic militar, maior la o unitate din Gala ţi. O
teribilă idilă se înfiripă, numai că medicul-maior,
are alte planuri în ceea ce priveşte căsătoria şi,
mai mult decât atât, o ruinează
pe sărmana fată. Aceasta
reclamă la regiment şi un
procuror la parchetul militar îi
trimite citaţie de chemare în
judecată. Plin de nervi,
maiorul, la vederea
inchizitorului pe Corso, scoate
pistolul şi trage cu sete. Oribila
crimă, relatată cu amănunte
picante de ziarele Galaţiului
interbelic, „Acţiunea”, „Vocea
Galaţilor” şi altele, tulbură
pentru câteva zile liniştea
oraşului. Dar foarte repede
urbea reintră în ritmurile sale
ştiute, până când o altă crimă,
o sinucidere, un şir de incendii,
o escrocherie de pomină, o
descindere curioasă la malul
Dunării sau o apari ţie
misterioasă pe calea aerului (pe vremea aceea
aveam aeroport) sau o altă întâmplare de scos
ziariştii pe străzi reaprinde interminabilele dispute
la nivelul opiniei publice din ce în ce mai dornice
de noutăţi.

Povestea de mai sus („Omul care salvează
vieţi”) este una din cele 16 ale noii cărţi cu care
Violeta Ionescu a tulburat în mod spectaculos şi
extrem de plăcut contemporana opinie publică -
„Misterele Gala ţilor. Povestiri aproape
adevărate”, apărută recent la Editura Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, - oferindu-i
fermecătoare crâmpeie dintr-o lume care a fost,
care a trăit sub acelaşi cer, pe malul aceluiaşi
fluviu, sub freamătul înmiresmat al aceloraşi tei
şi sub aceeaşi ameninţare tăcută a ireparabilei
treceri a timpului prin mecanismele complicate
ale Ceasului de la Prefectură. Căci, dacă Galaţiul
are o Fiinţă a sa, generică, aceea este şi cea care

a fost în anii interbelici în care ne transpune cu discre ţie
Violeta Ionescu, dar şi aceasta care intră în contact
astăzi cu cartea ei. O carte despre noi înşine, aşa cum
am fost şi aşa cum nu mai suntem.

Înainte de a intra în poveştile „aproape adevărate”
ale distinsei prozatoare, trebuie să remarcăm unicitatea
acestei cărţi în peisajul literar contemporan al Galaţilor,

originalitatea absolută a
abordării genului epic, şi
aceasta pentru că, spre
deosebire de romancierii
istorici (şi Violeta Ionescu
face parte cu brio dintre ei, cu
al său „Diocleţian”), care
recurg la izvoare
documentare pentru a recrea
în ficţiune o lume care a fost,
autoarea „Misterelor”
porneşte de la bogata şi
interesanta cazuistică a
jurnalisticii locale atât de bine
reprezentată la Galaţi în anii
dintre cele două războaie
mondiale, şi aceasta, în
condiţiile în care - fericită
combinaţie - Violeta Ionescu
este şi ziaristă (una dintre cele
mai evidenţiate ale perioadei

postrevoluţionare) şi prozatoare cu câteva excelente
titluri la activ.

Poate şi de aceea, cartea Violetei Ionescu a avut
un impact atât de puternic asupra lumii literare
gălăţene, dar şi a publicului cititor atâta cât mai e, de
foarte puţine ori până acum întâmplându-se ca lumea,
o anumită lume, să caute cu un deosebit interes
„Misterele Galaţilor”, titlu care, de asemenea, doar
prin el însuşi, a fost menit să atragă. Dar a mai fost
ceva: maniera caldă, prietenească, discretă, sinceră şi
directă, plină de iubire cu care autoarea a scris aceste
poveşti despre viaţa Galaţilor din interbelic, oferin-
du-ne, cum spuneam, senzaţia că n-a înviat o lume
doar de dragul ei, ci mai cu seamă al nostru, care,
citindu-i „misterele”, am putea să ne simţim mai
aproape de acele timpuri şi acei oameni, care, la urma
urmei, sunt cei dinspre care şi din care venim. Este
foarte clară această, să-i zicem, intenţie în povestirea
„Zile fierbinţi”, care se petrece într-un an (cel) mai
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aproape de noi, 1940, în zilele ultimatului pentru cedarea
Basarabiei, când căpitanul care fusese însărcinat să
vegheze teribila mişcare umană din Gara CFR, a dat
ordin să se tragă în mulţimea bulversată de evenimente.
Acel om, un oarecare Ilie Racoveanu, avea să
supravieţuiască războiului, să se reîntoarcă acasă, în
Vadul Ungurului şi, mai mult decât atât, să poată fi
văzut plimbându-se singuratic prin Centru prin anii
1990, când, un reporter de la „Acţiunea nouă” (cum
se repetă istoria!) a încercat să-l abordeze... Iată cât
de aproape ne aduce Violeta Ionescu de misterele şi
personajele sale, dacă noi înşine l-am fi putut vedea
pe Racoveanu pe strada Domneacă şi ne-am fi putut
încrucişa privirile cu el...

Asta a fost şi intenţia autoarei, căci, aşa cum
mărturisea ea, cu discreţie şi modestie în prefaţă, „Din
aceste frânturi adunate ca într-un joc de puzzle am
dat viaţă, în povestirile care urmează, vieţii cotidiene
a urbei mele natale, din perioada interbelică, aşa cum
au fost sau am presupus că ar fi putut fi, cu bucuriile,
suferinţele, victoriile, înfrângerile şi mai ales misterele
sale. De fiecare dată am pornit de la adevăruri
consemnate în cronicile vremii, dar dacă întâmplările
redate aici nu sunt în totalitate adevărate, vă asigur că
nici false nu sunt!...”. Şi cum ar fi putut fi falsă alarma
de nivel înalt dată de un reprezentant de frunte al
autorităţilor locale, însuşi şeful Poliţiei, comisarul
Balaban, când, analizând din întâmplare noua pălărie
a iubitei sale consoarte, a descoperit în culorile
panglicilor ei nici mai mult şi nici mai puţin decât
drapelul de stat al Regatului Ungariei, şi aceasta în
anul de graţie 1937, când revendicările lui Horthy erau
tot mai violente? („Panglicile doamnei Paula”). Pericol
mare, monşer! Şeful Poliţiei va alerta şi celelalte
oficialităţi şi va declanşa el însuşi o anchetă amănunţită
asupra casei de modă a doamnei Paula Lichtenbeg,
care tocmai venise de la Congresul de Modă de la
Paris cu noile „culori ale anului”, roşu, alb şi verde,
dar şi cu ideea de a le folosi din plin în panglicile pălăriilor
de damă, inundând străzile Galaţilor cu tricolorul
unguresc.. Un mare scandal trezeşte urbea din somn,
se porneşte un aprig război între dame şi bărbaţi,
câştigat, fireşte, până la urmă, de dame, care vin cu
geniala idee că, la urma urmai, cele trei culori reproduc
şi drapelul Italiei, or, cu Italia noi nu avem nimic de
împărţit...

Momentele acestea care, deşi tensionate, îi încântă
pe gălăţenii interbelici prin finalurile absolut fericite se
intercalează cu marile tragedii cum, de pildă, sosirea
circului („Hai la circ”) într-un oraş atât de ahtiat de
aventură şi spectacol produce nu numai rumoarea de
circumstanţă, dar şi un apetit deosebit pentru
„şmecheriile” pe care le fac angajaţii circari pentru

atragerea lumii (scena dintr-o frizerie cu clientul fals
ce-şi străpunge punga de vopsea roşie ascunsă sub
cămaşă cu fiorosul brici), este urmată în carte cu o
tentativă la crimă în plină stradă şi ziua în amiaza mare.
Pe strada Serei, colţ cu Principesa Maria, armeanul
Berti ţine o brutărie vestită. Nimic nu-i tulbură liniştea
şi afacerile, totul merge bine, iar momentul prânzului,
când harnica şi frumoasa soţie îl aşteaptă la etaj cu
masa pusă, nu înainte de a pune la patefon o anumită
melodie („De ce nu vii...”, ca şi titlul povestirii) este
unul dintre cele aşteptate. Se întâmplă însă să audă,
într-o joi, tocmai când se pregătea să urce, patru focuri
de armă chiar în vecinătatea brutăriei. Un evreu care
mergea cu soţia la rabin pentru a cere desfacerea
căsătoriei eşuate tocmai apăsase pe trăgaciul pistolului
spre tâmpla doamnei. Victima este dusă de urgenţă la
spitalul (Israelit) din apropiere, iar ziariştii intră din nou
în scenă, informând cu multe amănunte şi ipoteze
populaţia. Se întâmplă şi un efect benefic asupra
afacerilor armeanului Berti, căci mulţi curioşi vin să
cumpere pâine de la el, doar pentru a face rost de
informaţii în plus, numai că, într-o discuţie cu consoarta,
brutarul face imprudenţa să-l apere pe bărbatul care
a tras, în timp ce, soţia, de partea femeii împuşcate, se
supără nespus de tare şi face ţăndări placa cu „De ce
nu vii...” strigând: „De-acuma să vii la masă când
te-oi chema eu...”. Aşa stând lucrurile, nici tragediile
nu mai sunt aşa de sinistre, iar gălăţeanul interbelic,
român, armean, evreu, francez, neamţ, italian, turc,
grec sau cum o fi fost, ştie de minune să treacă peste
momentele grele, oricum s-ar arăta ele.

Ce te faci însă când respectabilul domn Carcewsky,
distins dentist al urbei, dispare fără urmă? („Pălăria şi
paltonul domnului Carcewsky”). Se pare că aici gluma
se îngroaşă, opiniunea publică este în alertă, toţi se
întreabă unde, cum, de ce?, iar ziarele sunt într-o
continuă anchetă. Trecutul dentistului dispărut este
analizat pe toate feţele, ipotezele de tot felul invadează
cafenelele, strada şi localurile de lux, până când doi
muncitori descoperă, în prag de Crăciun, în Dunăre, la
Bazinul Nou, o pălărie şi un baston, adică exact
inconfundabilele obiecte de identitate ale domnului
Carcewsky, recunoscute de nefericita consoartă, iar
concluzia concluziilor este dată de replica unui
personaj: „Din, Galaţi ca să dispari definitiv, nu poţi
decât să te arunci în Dunăre... altă cale de scăpare
n-ai!”. Există şi ceva mai vesel în povestea asta,
doamna dentist vinde tot şi pleacă cu copiii în Buenos
Aires, iar cabinetul defunctului este preluat de un alt
domn cu nume greu de reţinut, venerabilul Dr. Med.
Dentist Waismann Epelboim...

Dacă învinsele părăsesc în tăcere cetatea, viitoarele
eroine nu întârzie să apară, aşa cum se întâmplă cu
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Amélie Suré care „coborî din înaltul cerului pe
Aeroportul Galaţi, ca o zeiţă” („Madame Suré”)..
„Zeiţa” era de fapt o superbă franţuzoiacă înzestrată
nu numai cu o irezistibilă frumuseţe, dar şi cu acel
inconfundabil rafinament parisian, numai bună să
sucească minţile bărbaţilor din oraş, până atunci
adormiţi şi în totală lipsă de aspiraţii. Adusă ca nouă
soţie a domnului Anton Suré, un grec îmbogăţit pe malul
Dunării, care avea un vestit restaurant ce-i purta
numele, situat pe strada Domnească şi comparat cu
Capşa Capitalei, femeia va deveni foarte repede un
punct de atracţie pentru masculii urbei. Iar dacă
afacerea prosperă şi sigură a lui Anton şi a fraţilor săi
sugera ideea de stabilitate şi siguranţă absolută,
aventurile discrete ale franţuzoaicei aveau să producă
un adevărat dezastru în rândul noii sale familii, dar şi
al vecinilor. Când totul se va fi prăbuşit, franţuzoaica
fatală îşi va strânge şi ea în fugă câteva lucruri şi,
după ce va lua câte ceva şi din seiful familiei, va urca
pe primul vapor spre Viena...

Astfel de apariţii meteorice sub cerul paşnic al
Galaţilor produc întotdeauna modificări în
comportamentul local, şi cum să nu se concentreze
întreaga suflare publică asupra evenimentului, când
avea să ancoreze în port o imensă navă de război din
Flota Regală a Marii Britanii? („Escadra engleză”).
Interesul maxim se concentrează de data aceasta în
rândul damelor şi mai ales al fetelor de la cabaretul
„Printemps”, printre care Maşa, o rusoaică rătăcită
pe aici şi visând cu ochii deschişi la ziua în care un
cavaler, oricare ar fi el, va veni s-o salveze şi s-o ducă
în Tărâmul Făgăduinţei, deşi patroana îi taie fără niciun
menajament orice speranţă: „Au venit ei turci, au venit
grecii, portughejii, francejii, ba şi panamejii şi nu te-a
luat nici dracu’, fată, şi-o să te ia acuma taman inglejii
ăştia!”. Maşa speră însă, are chiar o aventură cu un
membru al echipajului britanic, dar în naivitatea sa, va
fi introdusă de patroană într-un joc de spionaj
periculos. Englezii pleacă şi Maşa rămâne, dar nu se
ştie niciodată cine va veni mâine sau poimâine de pe
ape sau din cer?

O soartă mult mai fericită decât Maşenca noastră
va avea Miss Covurlui, domnişoara Violette Jasmine
Laroche, fata decedatului consul al Franţei la Galaţi,
sechestrată de rudele bogate şi păstrată (etalată la
fereastră) ca o bijuterie pentru a le spori deverul şi
afacerile în Hotelul „Splendid” din Piaţa Regală şi
producând prin această insolită reclamă o adevărată
agitaţie masculină în preajma stabilimentului („Miss
Covurlui”)... „Prinţul” şi salvatorul ei va veni de data
aceasta din cer, în persoana unui englez (iar „inglejii”
doamnei patroane) nevoit să aterizeze la Galaţi, urmare
a unei defecţiuni la avionul său. Introdus cu subtilitate

în atracţiile irezistibile ale oraşului de la Dunăre,
aviatorul va salva frumoasa din vitrină şi îi va oferi un
viitor plin de prosperitate şi fericire într-o urbe la fel
de prosperă şi fericită. Prosperă şi fericită, chiar dacă
uneori cu tragice sincope aducătoare de oribile
tragedii. În „Vremea lupilor”, un comerciant de pantofi
care râdea cu puţină vreme înainte de sinuciderile
americane în lanţ provocate de marea criză, va sfârşi
ca şi aceia, prin a-şi pune ştreangul de gât în propriul
său magazin central; o soţie de marinar („De la un
peşte”) plăteşte cu viaţa aventurile sale amoroase pe
timpul hălăduirii bărbatului ei pe ape, iar, trădată în
dragoste, o splendidă domnişoară din lumea bună (în
casa lor se organizează întâlniri de vârf la nivelul
damelor) încearcă să se sinucidă prin aruncarea
înaintea trenului în Gara Baldovineşti („Jour fixe”).
Dacă pantofarul şi marinăreasa nu au avut nici măcar
o şansă în faţa destinului, îndrăgostita de pe strada
Codreanu (Eroilor de azi) este adusă acasă vie şi foarte
puţin vătămată de un poliţist, iar, pentru a îndepărta
orice umbră de real pericol, replica unei rubedenii vine
ca o uluitoare dovadă a înaltului spirit local de
conservare şi mai ales de nesocotire curajoasă a ideii
de tragedie: „Ei, da! Asta-i bună! Da’ de ce tocmai la
Baldovineşti? Ce, noi n-avem gară? Şi încă ce gară!”.

Aceasta este lumea pe care ne-o aduce în case
Violeta Ionescu, o lume recreată din întâmplări şi
personaje care au fost aievea, de aici senzaţia deplină
de autenticitate şi adevăr, chiar şi dorinţa, poate, de a
isca o mică investigaţie suplimentară pentru a afla mai
mult, pentru a identifica mai bine oamenii, locurile,
străzile, clădirile care prind viaţă în cele 16 povestiri,
mai ales că autoarea are marea inspiraţie de a intercala
în volum ilustraţii ale vremii, imagini de o mare valoare
rămase pe vreo „vedere” păstrată prin cine ştie ce
minune, aşa încât, dincolo de plăcerea inegalabilă a
lecturii, apare şi această minimă, să-i zicem,
documentare, prin care ceea ce a rămas din vremi pe
hârtia fotografică prinde cu adevărat viaţă prin text,
ca şi cum ar fi în continuare aşa cum a fost, mai ales
că, în unele cazuri, chiar este... Ne vom aminti cu mare
bucurie de această carte şi suntem convinşi că
„Misterele Galaţilor”, de Violeta Ionescu, va avea o
soartă cel puţin favorizată prin ea însăşi în ceea ce
s-ar putea numi literatura gălăţeană, căci ea va fi şi în
atenţia generaţiilor care vor veni, care o vor
(re)descoperi, credem, cu aceeaşi emoţie cu care noi
am făcut-o, dar şi cu ceva în plus, cu satisfacţia
penetrării acelui mister pe care trecerea timpului îl va
cerne discret deasupra copertelor ei...

* Violeta Ionescu: „Misterele Galaţilor. Povestiri
aproape adevărate”, Editura Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”, Galaţi, 2017
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Aş numi prozele din cea mai recentă carte a
Katiei Nanu ţăndări de viaţă. Poate şi de
moarte. Sau de viaţă cu plus. Cele 44 de schiţe
din volumul intitulat (după numele uneia dintre
scrieri) Cine a golit Prutul de peşte au drept
subiecte fapte socotite poate minore, străfulgerări
de viaţă, chestii aparent
neînsemnate, le-ar zice unii,
bliţuri încărcate (totuşi!) de
semnificaţii, uşor de ghicit şi
de înţeles, ar susţine alţii. Şi
dintr-un punct de vedere toţi
ar avea dreptate. Pentru că
privită de sus viaţa noastră,
pământeană,  pare ceva
evident trecător şi aproape de
neluat în seamă; dar cântărită
din interiorul individului sau al
familiei sale, aceeaşi existenţă
reprezintă realmente totul.
Pentru că este unică şi
irepetabilă. În Katia Nanu
trăiesc concomitent scriitorul
şi jurnalistul, prozatorul
adevărat, de anvergură, de
adâncime, eseistul şi
dramaturgul subtil ori autorul
care ştie să dăruiască frumuseţi literare copiilor;
dar staturile artistice amintite nu-l exclud, ci-l
includ pe observatorul primar, al faptului aşa-zis
banal, căruia mulţi dintre noi nu-i acordă prea
mare atenţie. Puţini ştiu că publicistul Katia Nanu,
chiar şi în anii în care nu mai era de mult un simplu
ziarist, ci conducea o gazetă, aşadar, fie şi în acel
timp scriitoarea avea în poşetă o cameră foto,
pentru a imortaliza instantanee de via ţă pe care
le socotea demne de a nu fi date uitării, parte
dintre ele fiind publicate. Cu siguranţă, multe
dintre cele văzute în acei ani şi după s-au aşezat
în paginile acestei cărţi.

Revenind la volumul de faţă, apreciem din
start că nu toate prozele au aceeaşi greutate,
acelaşi impact emoţional, lucru absolut firesc,
deoarece fiecare are altă greutate de... viaţă, de
unde implicit şi forţa de adresare, diferită de la
un cititor la altul, a respectivului crâmpei de
existenţă. Însă, toate, absolut toate lucrările cred

că-şi justifică dreptul la viaţă literară, pentru că oricare
dintre ele „spune” ceva. Câteva exemplificări. În
Muncile de primăvară. Veronica, o femeie de la ţară
cu o casă de copii şi un bărbat bolnav, aleasă de un
cuplu urban să le fie de ajutor la săpat via, e absentă
de la domiciliu. Absentă... motivat. Fetiţa mijlocie

explică succint de ce: „A plecat la
gagiu’ ei, la olaş. Nu vine.” În
Puterea exemplului, un bebe nu
vrea să doarmă până nu i se oferă
„tatametu’”. A cam durat până
s-au lămurit părinţii despre ce era
vorba. Doar bunica i-a luminat:
puiul de om se referea la
tratamentul cu pupici, precum
văzuse (!) micuţul într-o reclamă
TV. Şi abia după ce este abundent
sărutată, copiliţei îi veni somnul,
decretând peltic: „Tinge umina!”.
Sau alt exemplu, proza În aceeaşi
direcţie: O tânără şi un bătrân stau
alături pe o bancă, în aşteptarea
autobuzului. Ea se joacă pe telefon,
el ţine cu grijă în mâini un buchet
de flori. „În fiecare duminică îi duc
flori!”, o lămureşte domnul în
vârstă, prilej pentru fată să

exclame: „O invidiez pe doamna care vă aşteaptă.
Sunteţi cavalerul perfect! ” Bărbatul o avertizează trist
că n-ar trebui s-o invidieze. Iar venirea maşinii clarifică
lucrurile. Tânăra cobora la mall, bătrânul cu vreo două
staţii mai înainte: „În fiecare duminică merg la cimitir
la soţia mea. A murit acum trei ani.” Un alt flash,
Cubanezii din Portugalia. O insulă din Atlantic, ţinând
de Portugalia, oferă ca distracţie de sâmbătă seară
muzică cubaneză. Spectacolul este susţinut de trei
artişti. Respectivii vin la local, mănâncă bine, apoi
cântă. La finele reprezentaţiei îşi strâng instrumentele
şi înainte de a face drumul înapoi, într-o barcă, pe
continent, intră într-un dialog edificator. „De unde
sunteţi, bă, cubanezilor?” Şi răspunsul vine imediat:
„Din Constanţa, şefu’! Dar, mucles! Nu mai ziceţi la
nimeni, că ne stricaţi piaţa.” Sau în Natură moartă
cu staţie de autobuz (I şi II) peisajul uman banal din
respectivele locuri este introdus, cu brutalitate, în
tragicul unor accidente fatale. Subiecte diverse, ca viaţa
însăşi.
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Pentru cine nu ştie, voi reaminti că autoarea de
faţă (membră a Uniunii Scriitorilor din România, chiar
membră fondatoare a actualei filiale locale a U.S.R.)
şi-a început cariera cu poezie (excelentă!) pentru copii,
a oferit apoi eseuri (Nevoia de colivie) şi mai ales
romane (Passo doble, Suflet de rezervă, Puzzle cu
Vasile, Registrul de gardă). Îndeosebi ultimele două
amintite confirmă scriitorul de introspecţie, analitic,
profund, cu disponibilitate şi forţă în definirea şi
desenarea meandrelor sufletului omenesc. Lucru care
nu este la îndemâna oricui. Sărim peste acolada
teatrală (cartea de texte dramatice, Ochiul de sticlă,
2015, şi punerea în scenă, la Galaţi, a unei lucrări din
volum, sub titlul DNA, latură a personalităţii sale
artistice care merită o tratare separată) şi revenim la
prezentul literar oferit de Katia Nanu. Cum se leagă
această nouă carte de celelalte? Iată cum se face,
după opinia noastră, liantul. Volumul de faţă reprezintă,
cred, o panoplie de subiecte aşezate în „rama” unor
pagini create cu parcimonie. Şi totodată o colecţie de
viitoare opere mai ample, ceea ce ni se prezintă acum
fiind – de ce nu? – crochiuri, schiţe (în sens plastic)
ale unor lucrări ce poate vor veni, cândva, la dimensiuni
mai ample. Este arvuna dată către cititor ca promisiune
pentru aceste abia aşteptate alte romane sau povestiri
de întindere. Ceea ce nu înseamnă că forma lor
concentrată de acum nu rezistă în timp. Poate că
miniaturizarea a fost chiar dorită deliberat de autoare,
oferta sa tinzând către un preaplin de subiecte, un talger
de aur supraîncărcat de minunăţii literare. Simt că
statura actuală, „pitică”, a lucrărilor din carte nu este
nicicum trădată (contestată!) de însăşi dimensiunea
impunătoare a scriitoarei. Da, alături de operele
statuare ale Katiei Nanu pot sta şi cele 44 de proze
din prezentul ei artistic de ultimă oră, ele fiind perfect
compatibile cu celelalte producţii de nivel mai amplu.
Este treaba scriitorului cât şi cum îşi dimensionează şi
calibrează operele. Cu siguranţă, la fel ca şi teatrul,
prozele scurte de acum sunt un nou pariu câştigat de
scriitoare. Deoarece o lucrare, oricât de mică sau şi
oricât de diferită faţă de cele precedente, îl poate defini
pe autorul important ce a creat-o, împrumutând din
măreţia lui. Şi sporindu-i-o. Vă invit să citiţi în această
cheie cartea. Şi s-o judecaţi după ceea ce este: un
mănunchi de scrieri bogate în viaţă, filozofice în mare
parte, instructive, plăcute la lectură. Şi mai ales o ofertă
promiţătoare, spre bucuria celor care iubesc literatura
promovată de Katia Nanu. Recenta sa apariţie literară
ne asigură că opera scriitoarei este în plină
eflorescenţă, anunţând creşteri puţin bănuite acum.

* Katia Nanu, Cine a golit Prutul de peşte,
Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2017

ţăranilor, afacerea veroasă a retrocedărilor cu acte
falsificate, avoca ţi „performeri” şi notari care
parafează acte frauduloase pentru a produce alt fel
de nedreptăţi, noii şi pitoreştii moşieri şi latifundiari,
italieni şi arabi, minerii, siderurgiştii, chimiştii
transformaţi în şomeri, amăgiţi cu iluzorii salarii
compensatorii din care se grăbesc să-şi cumpere
televizoare şi telefoane mobile, transformarea
României într-o rentabilă piaţă de desfacere pentru
produsele Europei şi nu numai...: „Ţară de vânzători,
de paznici şi de şoferi” (pag. 400).

Apoi, ca un andante săltăreţ şi vivace, o poveste
de dragoste despre „Cum s-a născut şi din ce s-a
hrănit pasiunea lui Andrei Câmpeanu pentru Irina”...
(pag. 406), secvenţe epice în care prozatorul Gh.
Bacalbaşa modifică tonalitatea stilistică: fraze
ample, stufoase, cu o gramatică sobră, elegantă şi
corectă, cu subiecte şi predicate; care nu mai
seamănă cu enunţurile sacadate, sincopate; de data
aceasta cu descrieri spumoase, dialog viu, spiritual,
chiar cu scene „fierbinţi”, erotică cu „parfum de
epocă”, cu o decenţă care vine din perspectiva
analizei unui colecţionar de artă: nudul, cu nimic
din vulgaritatea unei anatomii condimentată licenţios.

Şi, printre ultimele „ file” din calendarul
prozatorului-cronicar, anul 1997, când vine în
România Bill Clinton, preşedintele american, care
„i-a trântit uşa în nas României pentru a intra în
NATO”; moartea dr. Dumitrescu, care „Nu fusese
bolnav niciodată”, Vadim Tudor se opune, în stilul
său fulminant, „urcării în scaun” a domnului Iliescu,
doctoriţei Ioana Lujeriu îi este devastată locuinţa şi
i se fură colecţia de artă; se schimbă garda, „A murit
Regele... Trăiască Regele!”, dr. Codruţ Bunea,
simbol al perenităţii: „Munca te face liber, scria pe
poarta unei instituţii a celui de al treilea Reich” (pag.
574), ca un contract al maleficului.

Romanul Instituţia: 163 de secvenţe (părţi,
capitole, structuri narative), de la 1 la 163, fără
nicio compartimentare tematică, şi, din aceste
motive, n-a mai fost nevoie, evident,  de.. .
CUPRINS!

Deşi am mai spus-o, prin romanul Instituţia, pe
domnul doctor Gheorghe Bacalbaşa, scriitorul care
dovedeşte o subtilă detaşare şi o elegantă nonşalanţă
stilistică de literatură modernă, îl asemăn, cu
admira ţie ş i respect, celebrului personaj al
dramaturgului francez Jean Baptiste Poquelin, zis
Molière, care... „nu ştia că face proză”!

Şi, ce proză de calitate!

(urmare din pagina 29)

INSTITUŢIA
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Volum aparte din punctul de vedere al
abordării spiritualizante, La taclale cu Dumnezeu
(Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2016) de
Nicolae Băciuţ ne prezintă cum poetul participă
cu asiduitate la anumite revelări situate în sferele
superioare, consubsanţiale transcendentului, astfel
ivindu-se versuri adeseori
încărcate cu nebănuite sensuri.
Este etalată o gamă variată de
trăiri. Natura umană, eminamente
interogativă, pare a fi mereu în
aşteptarea eliberatoarelor
răspunsuri. Statura proprie acestui
demers liric este axată pe un
maximal elan ascensional.
Mesajele transmise consonează cu
acuitatea marilor întrebări
existenţiale. Problematica
metafizică este câteodată
camuflată de profund genuinele
constante ale naturii: „Cum să spui
ierbii să nu mai fie/ iarbă,/ cum să
spui pietrei să nu mai fie/ piatră,/
cum să spui florii să nu mai/
înflorească,/ râului să nu curgă,/
fătului să nu se nască?// Cum să spui:/ Doamne,
îţi las ţie viaţa mea,/ să i-o dai celui nenăscut,/ să
moară el în ea?// Cum să spui:/ e dimineaţă,
Doamne,/ şi nu mă pot însera?” (Cum să spui?).
Durata clipei oglindeşte esenţe inefabile. Idealurile
sunt recognoscibile în pluralitatea sintagmelor lirice
din prezentul volum. Totul se situează sub
incontestabila autoritate spirituală a crucii.
Transcendenţa devine consonantă cu fascinaţia,
cumva nostalgică, a fiorurilor iubirii: „Nu voi mai
fi când înc-asculţi/ prin ierburi greierii cei mulţi//
sub tălpile de curcubeie/ ce se îneacă-n mări Egee,/
/ ce-şi risipesc argintu-n valuri,/ ca să te-mbrace
iar în şaluri,// măcar aşa să mai apară/ iarna
pierdută într-o vară,// când eram tu, când erai eu,/
ţinând de mâini pe Dumnezeu.” (Cândva). Limbii
române îi sunt închinate versuri vibrante, cu o
însemnătate potenţată de actualul context liric ce
privilegiază religiozitatea. Persistă nostalgia acelui
illo tempore , când toate beneficiau de
particularităţi nealterate. Metamorfoza inimii se
realizează într-o „Joie a Patimilor”, fiind subliniat

şi caracterul dramatic al acestui demers estetico-
sacramental. Distanţa până la Dumnezeu face parte
din registrul perpetuu caracteristic misterului: „Atât
de-aproape Dumnezeu -/ atât de departe;/ aş vrea să
pot/ să-l ating/ ca pe o filă de carte,/ aş vrea să pot/
să-i spun pe nume -/ dacă are nume/ şi nu-i decât/ o

vară-n care-a nins.// Aş vrea să
fie lumină,/ să fie tot în nimic,/ să
fie noapte senină,/ să fie tac,/ să
fie tic.// Atât de aproape de
Dumnezeu,/ atât de departe -/ să
fii şi tu,/ să ne priveşti,/ o undă,/ un
clic! (Clic). Adeseori, ambientul e
ritmat de tonuri panteiste, întru
omnipotenţa Cuvântului. Pare că
hierofaniile inspiră multe poezii din
volumul scris de Nicolae Băciuţ.
Tematica regenerării timpului va fi
mereu impresionantă pentru cel
care invocă bine ştiuta Cale. Iernile
fundamentate poetic sunt
purtătoarele unor adânci efluvii
protectoare: „Ascultă iarna/ şi
cum zăpada/ e un cântec/ în
care-i cald,/ ca într-un pântec,/ ca

într-un somn,/ prin care treci/ şi nu vrei să te naşti/ în
zi de naştere,/ ci-n zi de Paşti.” (Ascultă iarna). În
altă parte, individualitatea se prezintă prin prisma unei
ars moriendi pline de tainice înţelesuri. Sufletul poetic
fiinţează în siajul incomensurabilului transcendent, de
aici rezultând poeme cu specială încărcătură. O
frisonantă întrebare: „Doamne, Doamne, cin’ne ia,/
Dacă nu vom învia? (Dacă nu vom învia?). Prin
aceste versuri circulă o energie greu definibilă,
îndreptată spre arealuri ideale. Moartea devine o
entitate aproape inofensivă, dintr-o perspectivă care
scoate în eviden ţă ideatica paradisiacă. Sunt
preconizate naşteri şi renaşteri, toate într-un registru
sacramental. Albul va tutela accentuatul turbion
metafizic: „E-atâta alb, ca într-un vis/ din care nu mai
pot ieşi -/ e albul nesfârşit,/ când nu mai e nimic de
scris.// E alb până departe,/ când viaţa se întoarce-n
moarte.” (Ultima iarnă). Persistă senzaţia situării în
zodia „poemului de aer”. Extrem de accentuată
dimensiunea spirituală a volumul La taclale cu
Dumnezeu, ceea ce scoate în evidenţă stări reflexive
sublimate liric.
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E Numele omului de ştiinţă Alexandru Şerban Bologa
este bine cunoscut în lumea cercetătorilor Oceanului
Planetar, graţie participării la zeci de expediţii şi
congrese marine, volumelor şi articolelor publicate
în ţară şi străinătate, precum şi calităţii de reprezentant
al României în organisme internaţionale: delegat pe
lângă Comisia Internaţională pentru Explorarea
Ştiinţifică a Mării Mediterane - Monaco (1994-2011)
şi director al Centrului Operaţional Marea Neagră al
Institutului Oceanic Internaţional - Malta (1996-
2004). Absolvent al Universităţii clujene (1970), în
1980 a obţinut titlul de doctor în biologie. Este
membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România, a fost profesor asociat la Universitatea
„Ovidius“, expert în biologie marină, radioecologie,
istoria ştiinţei. A fost, timp de două decenii, până la
pensionare, director ştiinţific al Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”
de la Constanţa. Debutase în 1970, ca stagiar la
Staţiunea de cercetări marine „Prof. Ioan Borcea”
de la Agigea…

Aşadar, o carieră prodigioasă reconstituită, etapă
cu etapă, în volumul intitulat „În fuga anilor...“
(Editura Ex Ponto, Constanţa, 2017) apărut odată
cu împlinirea vârstei de 70 de ani de către autor.

De ce îl prezentăm? În primul rând fiindcă trăim
într-un timp în care cărţile ce descriu parcursul  unei
vieţi şi al unei formaţii civice şi profesionale sunt,
din păcate, rare. Tineretul are nevoie mai mult decât
oricând de modele. „În fuga anilor...“ oferă unul.
„Mapa profesională”, ca să folosim o expresie la modă
a profesionistului Bologa, e întemeiată pe muncă
îndârjită. Dar şi pe o la fel de dârză luptă cu
obstacolele pe care vremurile şi oamenii le-au scos
în cale. Piedicile au fost numeroase; faptul că nu a
fost membru de partid şi că a refuzat, repetat,
colaborarea cu „organele” nu a fost de natură să-i
netezească drumul. Tânărul de astăzi are ce învăţa
de la un om care a găsit întotdeauna puterea de a
birui obstacolele. O bună parte a carierei prof. Bologa
s-a desfăşurat în sufocanta atmosferă a birocraţiei
şi suspiciunii în care au vieţuit românii sub regimul
ceauşist. Un regim antiuman în care omul de valoare
a fost adesea victima imposturii gălăgioase a
„tovarăşilor” lozincarzi. Alexandru Bologa a biruit
prin muncă, seriozitate şi corectitudine. De fapt, chiar
tatăl biologului, Emil-Iuliu Bologa, doctor în medicină,
cetăţean de vază al Braşovului, a fost arestat şi deţinut,
fără judecată, timp de zece luni, aproape tot anul
1952, în cursul unui uriaş val de represiune „de clasă”,
în timpul regimului Gheorghiu-Dej, timp în care soţia
şi copiii au fost strămutaţi cu domiciliu obligatoriu;

bunicului patern îi fuseseră naţionalizate (mai pe şleau -
confiscate) două case în Braşov şi o fermă de 17 hectare,
aşa că familia Bologa cunoscuse din plin „binefacerile”
comunismului. Şi din aceste nefericiri copilul din anii
’50 a învăţat o dură, dar salutară lecţie a înfruntării
suferinţei cu fruntea sus. A învăţat şi lecţia răbdării în
aşteptarea zilelor mai bune.

Tinerii ar avea încă ceva de învăţat din cartea în
discuţie: în afara studiilor de specialitate, orizontul
formativ trebuie să cuprindă lectura operelor
fundamentale ale marilor scriitori clasici ai literaturii
universale, audierea unor concerte de muzică clasică,
frecventarea spectacolelor de teatru, a expoziţiilor de
artă plastică. Fireşte, în condiţiile vieţii de astăzi,
internetul poate provoca confuzie în rândul adolescenţilor
mai ales cu oferta sa „hipergeneroasă”; chiar şi aşa, cu
un minimum de discernământ şi de îndrumare, se pot
selecta, din şuvoiul de programe, manifestările de valoare,
evitându-se bălţile de vulgaritate în care s-au specializat
unele posturi TV; în această privinţă, intervenţia şcolii şi
a familiei este salutară. Desigur, condiţiile specifice
momentului sociocultural actual nu diminuează câtuşi
de puţin aportul implicit al cărţii la lărgirea orizontului
cultural. Dimpotrivă.

Am putea adăuga un alt îndemn implicit, anume la
însuşirea limbilor străine. Este drept, elevul Bologa a
urmat, de la grădiniţă până la bacalaureat, cursurile şcolii
germane - dar rusa, de care a avut nevoie în decursul
expediţiilor oceanografice şi al altor manifestări ştiinţifice,
a trebuit s-o înveţe, şi încă temeinic, singur.

Fiind sinteza experienţei şi a cercetărilor în materie
de biologie marină, în România şi peste hotare (cu unele
referiri la Dunăre, Delta Dunării şi lacul Techirghiol),
este firesc ca volumul să conţină o sumedenie de termeni,
al căror sens este însă desluşit din context de către
profan. Dar cartea este, în mare parte, şi transcrierea
notelor de călătorie, scrupulos redactate de-a lungul
deceniilor. Cititorul este purtat prin Malta, Cipru, Israel,
Moscova… şi prin locuri mai puţin cunoscute de români,
de pildă Ciudad de Mexico, Capetown, Adelaide, Insulele
Fiji. Nu este vorba de enunţuri lapidare, ci de notaţii
pline de miez, rod al unui ascuţit spirit de observaţie şi,
totodată, a obişnuinţei de a ţine un jurnal, început în
adolescenţă.

Biologul Alexandru Bologa şi-a dedicat viaţa cercetării
şi protejării mediului marin; „În fuga anilor…” este istoria
şi povestea unei pasiuni căreia formaţia ştiinţifică şi cultul
muncii i-au dat temelii de granit. Cum el însuşi spune, a
fost şi rămâne credincios cugetării lui Lucian Blaga: „O
singură rugăciune am, Doamne, să nu mă laşi niciodată
să fiu mulţumit de mine însumi!”
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Volumul de versuri Sfera de pământ, semnat
de scriitorul Emilian Marcu, apărut la Editura
Detectiv Literar, în colecţia Clynamen, Bucureşti,
2017, cu o Prefaţă semnată de scriitoarea şi criticul
literar Mioara Bahna şi o Postfaţă aparţinând
scriitorului, publicistului şi criticului literar Florin
Dochia, care semnează şi coperta, adună în cele
242 de pagini poeme ce prezintă o
anumită lume a satului, a pământului
natal, lume cu care autorul se
identifică, căreia îi aparţine şi,
asumându-şi-o cu iubire, o aduce în
spaţiul liric pe care-l stăpâneşte cu
gândul şi cu inima. O carte scrisă
poate din determinarea individuală de
a învinge lupta cu fricile cauzate de
problemele de identitate, conştiinţă şi
autocunoaştere, într-o necesitate de
a-şi reconfirma stima de sine într-o
lume precară,  îmbuibată de
ambiguităţi.

Poetul Emilian Marcu crede într-o anumită
relaţie de iubire faţă de tovarăşii săi de drum,
conlocuitorii aceleaşi sfere de pământ, iubire
fără de care viaţa nu poate merge mai departe.
Ei pot fi cei plecaţi de mult timp pe cărări albite
de tăcere: „Ştefan, veghe sfântă pentru noi/
Trupul sfânt ni-l ţine în cununie.” (Putna, pag.
37); sau: „În îndelunge aduceri aminte,/ plânge
George Bacovia la vioară.” (În cătunul
pierdutei tristeţi..., pag.205).  Pot fi părinţii: „Dar
şi casa şi salcâmul/ Sunt tot fum şi amintiri/ Şi
nici tata şi nici mama/ nu-mi mai pot fi
musafiri.” (Aburul pâinii..., pag.41); „De-ai
putea o clipă, tată,/ Să te-ntorci din nou acasă
(...) Acum stau în prag de casă: Din doi astăzi
unul nu-i.” (Drum de fum, pag. 26); „Ochii
măichii odrăslesc în gând;/ Că ea ştie - este
sfânta ei menire -/ Să fie pâinea caldă strajă
la copii, Altar în casă fie pâinea cea curată!”
(Aburul pâinii..., pag.41). Poate fi femeia iubită:
„Doamna mea, pe-un pat subţire,/ Dormim
mireasă şi mire!// Doamna mea, pe-un pat
curat,/ Carnea ni s-a-nvolburat!// (...) Doamna
mea, pe-un pat de flori,/ Carnea noastră-i de
ninsori!...” (Doamna mea..., pag. 69). Dar mai
presus de oricine şi de orice stă neuitarea originilor,

a limbii: „ În tipare sfinte limba românească/ Să ne
fie leagăn şi prea bun destin.” (Fagurele gurii,
pag.70) şi porunca grâului, ce se zămisleşte în
pământul sferei sale, o poruncă ce vine de dincolo şi
trece dincolo: „Grâu-n bob se-agită a-nfrăţi/ Ca-n
colindul sfânt de răstignire” (Putna, pag. 37).

Personajul central al poemelor sale este măria sa
ţăranul şi, ca într-o translatare
perfectă, adevărurile spuse despre
acel ţăran sunt, de fapt, adevărurile
despre sine în toate ipostazele
anotimpurilor: ţăranul cel tânăr,
„ţăranul nostru cel tânăr respiraţia
noastră stelară/ primeşte dimineaţa
cu bucurie...” (Acolo,-ntre lanuri de
grâu..., pag. 127); ţăranul cel văratec,
„E lumină blândă o cireaşă plină,/
E lumină prinsă tainic la urechi:/
Un ţăran aduce din străbuni
lumină/ Printr-un coş de fructe ca
pentru priveghi.” (Cireşe de mai,

pag. 226); ţăranul cel tomnatec, „...Căruţa toamnei
trece peste mine...” (Motiv biblic, pag. 129); ţăranul
cel iernatec, „Ţăranul îngropat în groase ierni (...)
Ţăranu-şi trage peste piept atâtea ierni,/ Cu
mâinile înfipte-n veşnicie (...) Ţăranul răstignit
pe-al său ogor/ Este-mpăratul de singurătate.”
(Grâul în pomeni, pag. 44). În afara celor patru
anotimpuri, el ştie că există viaţa de dincolo, cu
adormirea în nefiin ţă şi cu trezirea în fiin ţă,
(re)naşterea.

După o răsfoire sporadică, la o lectură superficială,
volumul acesta ar putea lăsa impresia unei cărţi cu
teme obişnuite despre dragostea de pământ şi de
locurile natale, despre viaţa cu întâmplările ei cotidiene,
despre moarte, despre ritualurile funerare mai ales,
precum în cunoscuta Carte tibetană a morţilor,
deoarece paginile sale cuprind tot ceea ce ar fi necesar
pentru a îndeplini această caracteristică a poeziei de
înmormântare. În poemele sale apare Doamna
nemiloasă: „...învelită în flăcări, subtil (...) Are în
mâini viaţa mea (...) Cum vine, cum vine prin casă/
Şi se face lumină şi coasă.” (Cum vine..., pag.146);
sufletul umblător, care n-a părăsit încă locul plecării:
„Deşi ştiţi că acolo, sus sunt, încă, viu/ Voi umbra
mi-o duceţi la eşafod.” (Strig către voi..., pag.142);
chiar dorinţa celui călătorit pe drumuri bănuite, dar
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neumblate încă: „Să mă poatre-n ziua de sabat/
Îngerii ca pe o sfântă vină (...) În sicriu albastru
şi-n lumină/ Să mă-ngroape-n zare pe-nserat.” (În
sicriu albastru de lumină, pag.132).

Dar nu!... De parcă ar fi înţeles deja că nu astfel
se termină totul, poetul are curajul să se lase dezvăluit,
situându-se într-o stare potenţială a poeziei plecării,
în care nu există culoarea neagră a doliului. Totul
devine albastru, chiar aici pe Pământ: „Toţi întrebau
prin galeşe priviri/ ce doliu albastru poartă-acea
fiinţă?” (Prin zece lumi, lumina, pag. 114); Doamne,
du-mă-n moartea mea curat,/ În sicriu albastru
de lumină,” (În sicriu albastru de lumină, pag.132)
Toate pot şi trebuie să fie albastre, asemeni cerului cu
care omul intră în comuniune: „Apoi, cu grijă, în spre
alte zări/ Grâul să-l poarte-n sfânta înfrunzire/ Ca
pe un prunc sosit de sărbători/ Lumina lui să-i
pâlpâie-n privire.” (Grâul în pomeni, pag. 44).

Cerul, al doilea punct esenţial în triunghiul
echilateral pe care se va circumscrie cercul sferei sale
de pământ, participă la strădania omului „Pare că el,
cerul, încet, ar vrea să îl are”, să are câmpul propriu
„câmpul cerului”, stelele sunt boabele rodite deja,
purtate ca şi pe pământ „Carul cel mare îl plimbă
cu boabele-n cer.” (O plimbare împărătească,
pag. 30).

De aceea, trecerea dincolo este o etapă normală,
ca şi cum ar pleca puţin în vecini, unde ar întâlni aceeaşi
muncă pe care o cunoaşte. Sigur că se pregăteşte,
„În hainele-i curate,-mpărăteşti” (Împărătescul
drum, pag.19), doar nu porneşti oricum de acasă,
atunci când pleci într-o vizită. Nu se sperie de această
plecare şi, pentru aducere aminte, ia cu sine ceva
preţios „Un prosop curat îşi scoate din sertare/ Şi
pe faţă şi-l aşterne patrafir.” (Un ţăran când
pleacă..., pag. 228), iar împistririle sale adună alai
pentru bună însoţire: „Greierii din râurile tremu-
rate-n taină/ Nopţile cu acu-n gând şi-n amintiri
(...), „Îl împodobesc, îl mângâie şi-l caină” (idem).
Iar dacă această plecare se face, cum este şi firesc,
prin trecerea subpământeană, unde se dospeşte
creşterea roadei viitoare, iată că am atins şi cel de al
treilea punct al triunghiului, Subpământul: „Îmi tot
spui: acolo între luturi/ Lunecăm de-a pururi în
ecou de tril.” (Să ne ţină umbra...pag. 81); „...nici
lumina nu-l mai păsuieşte. Intră-n pământ, ca
într-un calendar, (...).” (Călătorie în cer, pag.218).
În centrul acestei sfere este omul curat, omul înfrăţit
cu universul: „Mi-apropii de buze ţărâna./ Ţărâna
cuprinde în trup stânjenită lumina. Palmele mele
cu multă sfială/ prin rănile proaspete o mângâie”
(***, pag.98), făuritorul: „În cele o mie de poeme
despre melancolie/ Am încercat să deschid o

fereastră.” (În cele o mie de poeme, pag. 100).
În  ultima clipă a plecării iminente, sufletul ţăranului

se transfigurează şi, imun la toate cele lumeşti, mai
are de împlinit doar unele îndatoriri legate de
purificarea necesară pentru a păşi cum se cuvine în
lumea netrăită încă. Cu o însingurare unică, proprie,
într-o ardere interioară expusă creativ cu mare
sinceritate poetică, autorul ne conduce într-o lume a
„netrăitelor”, peste care cuvintele obişnuite, mustind
de solemnitatea momentului, se aşează ca o hlamidă
albă, purificând alegerea sa identitară. Pentru că
Emilian Marcu rostuieşte versurile acestui volum
într-o formă de comunicare cu viaţa de dincolo: „Un
timp voi călători spre iertare,/ Un timp voi călători
ca pe o magică punte (...) Spre cimitirul stelar ,
umbra mea o voi zidi/ Într-o floare de lotus...”
(Unde voi călători fără tine, pag. 175).

Trăitor în vremurile noastre, cu obişnuinţe noi,
dobândite datorită unei stări sociale diferite, autorul
volumului se încredinţează pe sine că este acelaşi copil
din casa părinţilor săi, truditori cu sapa şi, recunoscător,
simte că a rămas tributar originilor sale autentice. La
fel ca aceia care puneau sămânţa sub brazda
generoasă pentru pâinea cea de toate zilele şi el, poetul,
seamănă în scrierile sale sămânţă de gânduri bune ale
căror roade să le culeagă cei care vin: „Nouri limpezi,
mesaje trimit lumilor viitoare/ În cărţile ceriului,
în cărţi plutitoare,/ În ziua astrală şi magica
noapte, în cărţi abisale...” (În cărţile ceriului, în
cărţile abisale, pag. 166). Sigur, vom avea a înţelege
că seminţele acestui semănător sunt mai speciale şi
anume metaforele deosebite prin care: „Se aude când
literele învaţă să zboare.” (Foşnetul subtil de
mătase, pag. 163), într-o plutire „...pe apele ceriului
cum lebăda-n zori/ În chiar noaptea magică. Fie:/
Zborul lebedei peste ape e Poezie!” (În chiar clipa
cea magică, pag. 185). Poezia lui Emilian Marcu
brodează într-o manieră elegiacă, mitică pentru unii
cititori, o profunzime a înţelegerilor, prin purificarea
metaforelor cizelate, care poleiesc simbolurile întâlnite
în volum cu aurul curat al harului său poetic.

Un volum de poezie curată, o carte bogată,
împovărător de bogată în simţiri (în sensul
responsabilizării individuale), în resemnări înţelepţite
de vreme, înţelesuri şi dezlegări. O carte ca un poem,
în care fiecare poem este o carte! O carte de
învăţătură despre ceea ce a fost, ceea ce este şi ceea
ce va fi. Plină de o poezie dăruită, ca un strop de apă
vie cititorului, celui care va înţelege de ce considerăm
volumul Sfera de pământ, semnat de Emilian
Marcu, o expresie viguroasă, scrisă într-o manieră
mistică uneori, a esenţei existenţiale: viaţă, moarte,
(re)naştere.
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Ion Manea îmbogăţeşte piaţa cărţii de humor
cu o excelentă apariţie editorială: Regele
ghioceilor. Autorul este maestrul ironiei, al
sarcasmului, întâmplările povestite de el pot fi
pentru unii prilej de haz amar, iar altora le pot
genera un haz deconectant, relaxant. Regele
ghioceilor este o carte savurată cu nesaţ şi de
unii, şi de alţii. Ion Manea nu
inventează subiecte, situa ţii,
întâmplări, cazuri, ci le îngroaşă, le
tuşează, le îmbracă în haina ironiei, a
humorului, pe cele identificate în
societate, în politică, în educaţie, în
sănătate, în agricultură, la oraş şi la
sat, în viaţa cotidiană. Cititorul este
părtaş la poveştile autorului. Este bine
să citeşti cartea lui Manea de unul
singur, nu în prezenţa altor persoane,
lectura textului provoacă râsul până
la lacrimi şi cei din jur ar putea crede
că ai luat-o razna.

Ion Ionescu este personajul de
serviciu al cărţii (trei capitole, 47 de
episoade, 200 de pagini), regăsit în
toate episoadele, în toate întâmplările,
triste sau hazlii, din zi sau din noapte,
de aducere aminte, din prezent sau din viitor,
personajul principal trăieşte ipostaze contradictorii,
halucinante, comico-tragice, interpretează roluri
dintre cele mai diverse: investitor într-o planta ţie
de ghiocei, de unde şi titlul volumului,
senator,deputat, istoric, secretar de stat pe
probleme de reforme la Ministerul Învăţământului,
medic veterinar, amfitrion de Revelion, agricultor
(„port în mine gena agrară a poporului roman”, îşi
spunea Ion Ionescu), şef de spălătorie ecologică,
abonat la cantina săracilor etc.

Oferim, spre exemplificare, câteva episoade:
„Eşti un dobitoc, un nătâng, un bou, asta eşti! Cine
mai cumpără ghiocei pe criza asta morală,
idiotule?”, îl admonestează soţia pentru iniţiativa
lui năstruşnică de a investi într-o plantaţie de
ghiocei, care să producă recolta în… iulie. „Ori
eu, ori ghioceii”, îl avertizează doamna Ionescu.
Ion Ionescu nu a putut fi însă întors din convingerile

lui. „Voi cuceri piaţa mondială şi voi deveni regele
ghioceilor”, a strigat întreprinzătorul Ion Ionescu pe
holul tribunalului, după pronunţarea sentinţei de divorţ
dintre cei doi soţi. (p.78); în calitatea sa de secretar
de stat la Ministerul Educaţiei, Ion Ionescu a iniţiat o
reformă cu impact major pentru dezvoltarea
învăţământului: „înfiinţarea clasei prenatale, numită de

el şi clasa minus 1” (p.80). Mai mult,
secretarul de stat este convins că nu
este doar o reformă, ci o revoluţie a
învăţământului, „care se va
desfăşura direct în burta mamei
elevului!”. Ion Ionescu avea o
motivaţie puternică a revoluţiei sale,
eficienţa maximă, prezentată
ministrului pentru ai risipi îndoiala
acestuia: „Gândiţi-vă, domnule
ministru, copiii vor ieşi gata educaţi,
iar cheltuielile vor fi minime, nu va
mai fi nevoie de şcoli, de dotări, de
profesori, se va evita abrambureala
din învăţământ”, iar la naştere,
spunem noi,  copiii ar putea merge
direct la Universitatea Spiru Haret
unde şi-ar putea primi imediat
diploma; Ion Ionescu se dovedeşte

a fi un mare patriot: îşi trece în testamentul pentru cei
nouă copii ai săi, toţi cu funcţii importante, de la
parlamentar european la primar într-o comună codaşă
din judeţul său, decizia ca la moartea sa „Toţi
beneficiarii de mai sus au obligaţia de a-mi organiza,
după deces, o înmormântare în stil dacic”, ceea ce a
determinat o adevărată dispută între moştenitori cu
privire la „înmormântarea în stil dacic” (p.66).

O întâmplare hazlie, dar cu un mesaj deosebit, este
cea care a avut loc pe traseul autobuzului 33 barat.
S-a constatat că cineva punea călătorilor în buzunare
bancnote de 20 de euro. Practica aceasta a dus la o
aglomeraţie din ce în ce mai mare pe traseul respectiv,
ceea ce a făcut ca întreprinderea de transport în comun
să dubleze şi apoi să tripleze numărul de autobuze pe
traseul respectiv. Aşa de mare era cererea pentru 33
barat, „încât autobuzele circulau practic unul după altul,
la o distanţă de aproximativ doi metri, ca într-un convoi
special, un fel de tren fără capăt, şi cu toate acestea
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erau arhipline” (p.23). Situaţia creată îl determină pe
primarul oraşului să se adreseze concitadinilor cu
următorul apel: „Dragi cetăţeni, nu vă mai înghesuiţi
pe 33 barat, pentru că, începând de mâine, se vor
depune bani în buzunare pe toate traseele!” (p.24).

Fantezia lui Ion Manea este debordantă, dar şi
deosebit de acidă. Personajul său, Ion Ionescu, era
maestru în organizarea revelioanelor în func ţie de
epocile istorice, epoca de piatră, de bronz, de fier, de
aur, de platină etc. Spre exemplu, de un revelion în
epoca de piatră nici nu te puteai atinge, costa foarte
mult, „fiindcă epoca asta era al naibii de departe în
timp şi chiar în spaţiu, fiind necesar mult consum de
kerosen” (p.15). La revelionul din secolul lui Pericle,
„cunoscut ca extrem de înfloritor, în compara ţie cu
secolul prezent”, erau multe solicitări, în vreme ce la
cel din sclavagism nu se înghesuia nimeni, deoarece
„cine naiba mai avea chef de muncă?”. Petrecerea
din epoca de aur era printre cele mai ieftine, deoarece
era foarte aproape”.

Migraţia cetăţenilor de la sat la oraş a atras şi
migraţia dobitoacelor, şerpi, şoareci, câini, pisici etc.
O întâmplare aparent minoră are conotaţii istorice,
geografice, demografice, medicale, sociale. Într-o
dimineaţă, Ion Ionescu a ieşit în faţa blocului, în
părculeţul din dreptul scării cu numărul 417, unde s-a
dus să culeagă iarbă proaspătă pentru pisica sa „care
dădea semen de indispoziţie gastrică”. Din păcate, a
fost muşcat de un şarpe veninos, ceea ce a declanşat
un adevărat scandal între locatari. Mai mult, Ion
Ionescu este hotărât să „dea în judecată Asociaţia de
Proprietari”, în vreme ce preşedintele acesteia
încearcă să calmeze spiritele, declarând: „ ţin să
precizez că şarpele de bloc este urmaşul şarpelui de
casă, are un comportament urban şi e la fel de inofensiv
ca şi strămoşul său, ba chiar poate fi sociabil şi
prietenos.” (p.42). Aceeaşi judecată a aplicat-o
preşedintele şi pentru câini, mâţe şi guzgani, spre
marea bucurie a iubitorilor de animale.

Ion Manea are un stil inconfundabil, foloseşte
expresii/sintagme pline de humor, dar de o ironie de
laser, convinge cititorul să-i parcurgă opera. Doar
câteva exemple: „utilaje de despufizare”, „liderul
puişor, purtătorul de cuvânt al grupului de pui”,
chelneriţă cu palton mini şi foarte sexi”, „Aleea
Impozitului”, Calea Inflaţiei”, „Comisia Centrală de
Validare a Celor Mai Lungi Obiecte şi Creaţii din
Lemn” etc.

Regele ghioceilor  este o carte pentru toate
vârstele, pentru toate stările sociale, de orice statut
profesional, tineri sau vârstnici. Citi ţi-o cu toată
încrederea!

*Ion Manea, Regele ghioceilor, Editura Axis Libri,
Galaţi, 2015

Trebuie să fii mereu beat. Aici e totul: e singura
problemă. Ca să nu simţiţi cumplita povară a Timpului
care vă zdrobeşte umerii şi vă încovoaie la pământ,
trebuie să vă îmbătaţi necontenit.

Dar cu ce? Cu vin, cu poezie ori cu virtute, după
cum vă e felul. Dar îmbătaţi-vă.

Şi dacă uneori vă veţi trezi pe treptele unui palat, în
iarba verde a unui şanţ, în singurătatea posacă a odăii
voastre, odată beţia potolită sau dispărută, întrebaţi
vântul, valul, steaua, pasărea, orologiul, tot ce aleargă,
tot ce geme, tot ce se rostogoleşte, tot ce cântă, tot ce
vorbeşte, întrebaţi ce oră e; şi vântul, valul, steaua,
pasărea, orologiul vă vor răspunde: E ora beţiei! Spre
a nu fi robii martirizaţi ai Timpului, îmbătaţi-vă
necontenit! Cu vin, cu poezie ori cu virtute, după
cum vă e felul.

(Charles Baudelaire, Mici poeme în proză, Editura
Univers, Bucureşti, 1971, traducere G. Georgescu)

Îmbătaţi-vă
Charles Baudelaire
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Împovărarea de
culoare poate trece la limita
nefirescului. Anotimpurile să
treacă unele prin altele, cu
prinosul unor privelişti unice.
Fără a fi stridenţă, ci poate
cel puţin/ mult rost grăbit/
întârziat. Sonoritatea se
alcătuieşte de la sine, pe

măsură ce paleta se învârte complicat în formule,
straniu, dar credibil. Şi astfel se face filmul unei
trăiri care să le inunde pe toate celelalte. Din
încăpăţânare laolaltă cu îngăduinţă într-un cosmos
mai greu de imaginat şi de crezut, mult mai greu,
dar nu imposibil. Astfel mă încearcă provocarea
lui Octavian Mihalcea din volumul apărut la Galaţi,
Poezii, alcătuire amplu energizantă într-o altă
expresivitate decât eram obişnuit… Asist la un
vernisaj prolific de toate cele, când paralele, când
intersectate, cum o trecere a apelor
văzută prin cer, eu zic că benefic…
La început de carte: „învaţă-mă să
muşc apele verzi/ aşa cum îi place
semnului tău/ transmiterea poate
începe după/ multe pauze
neacoperite/ cu efect întârziat sigur
sărat// vremea ne face să intrăm în
ascunzători/ roşul nostru din transele
de noapte// căutăm malul// două
lacuri vecine/ încă arde steaua
princiară/ când urmărim drumul
fierului/ încercare a nisipurilor arse”
(Transe de noapte). De la imboldul
necesar cu justificarea asimilată
rigorii, ajungând la comunicare în
extrasensualitate şi posibil
extrasenzorialitate, în cele din urmă la încumetarea
privirii într-un categoric adânc interior. Ca şi cum
nu se mai prea cădea de a fi măsurat mai nimic,
ne putem duce într-o itinerant-poten ţială
dimensiune care merită a fi luată în orice fel de
calcul câtă vreme logica este însoţită de logistică:
„acelaşi cântec de seară/ poartă forţa dansurilor
pierdute/ unul pe altul ne alungăm/ din preajma
destinului/ iertarea nu e bună pentru ce va fi/ acest
poem s-a născut să uite binele” (Dans). Să fie
dezamăgire profundă sau eventuală constatare
distructivă, dorită la un nivel a fi constructivă…
Deocamdată e poezie! Iar nevoia de reinventare
a totului pare că pune stăpânire, de ce nu, câtă
vreme sunt filonuri neexplorate, nici vorbă de
exploatate, revoluţionare prin (im)probabilul fapt
de a fi. Crochiu: „în pământ poate fi drumul uitării/
noaptea când închizi lumina// pe ambele părţi
unghiul nu este cald/ nici măcar îndreptat// timp şi

 Abilitatea de a fi pe toate tărâmurile deodată
expresii solitare// se mişcă orele spre răsărit// o nouă
formă fatală”. Da, este o învălmăşeală de unghiuri
care nu are de ce să se termine. Când, fără a fi
condiţionat neapărat de vreo valoare, interacţionezi
multivalent cu ea, lumea devine valabila cale spre acel
univers aparent ciobit şi centrifug în preajma
desârvârşirii, fie ea şi de conjunctură. Frumoasă
încercare de parcurgere a probabilităţii, deloc uşor de
calculat şi găsit mai apoi. Singura intrare: „podul pe
sub care am trecut/ lună incertă sau viitor întrebător//
culorile somnului variază întâlnirile/ dincolo de veghea
simţului poţi deschide ochii// pe linia intrării nu este
decât tunelul/ cald cald cald în extaz// intrarea lumii
noastre se vrea singură/ etapă jubiliară dus-întors/
simbol deschis pe veci”. Dar şi mai adânc te scufunzi
când înfloreşte colţul deplin, acolo unde bestii şi
basme vin parcă de nicăieri să te împresoare, să te
cucerească şi să te ia cu ele spre un altfel de nicăieri,
pentru că nu e definit în vreun fel altceva decât drumul,

iar dincolo de el, mai departe, irealul
îşi face de cap: „Simple nuan ţe
înşelătoare// a sta numai lângă tuşă/
promite floarea colţului/ încercuind cu
viu întuneric.// pe drum sunt bestii şi
basme/ mâine vor curge râuri triste/
prin venele pietrelor noastre// legile se
ascund fără linite/ şi urmează inimile
alungate/ în cinstea vântului.” (Bestii
şi basme). Marturisesc că nu e deloc
uşor să te izbeşti ca de un zid tocmai
de Sinceritatea în poezie, şi tocmai
prin ce se vrea o „deschidere simplă -
ruinele zilei se împart/ istorii trecute
pentru ştiuta sinceritate în poezie//
sânge învelit cu prilejul trecerii/
tărâmului limpede postum// înverzirea

cu şapte a sângelui.” Zid de netrecut sau de trecut
cum? Doar dacă e o undă despărţitoare între lumi,
atunci limpezimea poate exista fără întrebări, fără
explicaţii. De altfel, tot pe seama aceasta pot pune şi
îndrăzneala unei escapade declarate: „fugi cu mine în
lume/ pe aspre încercuiri// poartă-mi tulpina de piatră/
peste gropile suave// curajul nu e decât un regret/ rupt
din sufletul echilibrului”. Îmbrăţişarea imaginilor nu are
limite, după ce traversează imaginaţia roieşte după
bunul plac, oprindu-se doar pentru răgazuri, acolo unde
se reîmprospătează de la esenţele dintâi: „(...) din
centrul iernii tremură paşi sinceri pe gheaţă/ se apropie
de prada ondulată// sunt doar priviri fără sfârşit/
tăcerea vulpilor împrejur ”. (Vulpi de gheaţă). Sfântă
sinceritate, complicată şi într-atât de magică, încât nici
nu trebuie mai mult desluşită, ci lăsată spre a fi trăită
cu farmecul ei!

Un început de final nu. Nici final de început…
Nici nu ar avea cum… Acesta e drumul.
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23 iunie al şefului Marelui Stat Major al Armatei Române,
generalul Constantin Prezan, un număr de 35 de artişti
plastici au fost mobilizaţi în Marele Cartier General de la
Iaşi. Acesta intenţiona să creeze Muzeul Naţional Militar,
instituţie „în care să se păstreze pentru viitor toate
lucrările ce vor reprezenta paginile cele mai alese ale
războiului, clipele de restrişte, ca şi sforţările prin care
nădăjduim a se înfăptui idealul nostru na ţional”
(Barbu Brezianu - „Gruparea Arta Română, în „Studii de
istoria artei”, Seria arta plastică. Tomul 11, nr. 1, 1964,
p. 149-150). În acest scop, artiştilor plastici mobilizaţi pe
lângă Marele Cartier General din Iaşi, secţia a III-a
adjuntatură, li s-au creat condiţii speciale pentru a se
putea deplasa în teatrele de opera ţii ale războiului pentru
a executa desene-reportaje de pe câmpul de lupt ă. Pe
lista pictorilor şi sculptorilor mobilizaţi figurau: Ion Jalea,

Corneliu Medrea, Oscar Han, Al. Călinescu, Dimitrie
Măţăoanu, Camil Ressu, Ion Theodorescu-Sion, Ştefan
Dimitrescu, Nicolae Dărăscu, Grigore Negoşanu,
Dimitrie Hârlescu, Constantin Petrescu-Dragoe, Alexis
Macedonski, Constantin Bacalu, Aurel Băeşu, Dumitru
Brăescu (născut în comuna Buciumeni, jude ţul Galaţi,
frate al celebrei paraşutiste-pilot Smaranda Brăescu),
Traian Cornescu, Otto Briese, Ion Mateescu, Petre
Bulgăraş, Alexandru Poitevin-Scheletti, Traian
Cornescu, G. Stănescu, Toma Tomescu, Richard Hette,
Remus Petre Troteanu, Gh. Ionescu-Doru etc. Acestora

li s-au adăugat şi pictorii Dumitru D. Stoica şi Nicolae
Mantu, care în prima jumătate a anului 1917 au lucrat ca
reporteri de război la ziarul de front „România”, „organ al
apărării naţionale”, care apărea la Iaşi şi al cărui director
era căpitanul în rezervă Mihail Sadoveanu, iar ca prim
redactor îl avea pe Octavian Goga. Din colectivul de redac ţie
mai făceau parte scriitorii Petre Locusteanu, George Ranetti,
Ion Minulescu, Corneliu Moldoveanu, N.N. Beldiceanu,
Mircea Rădulescu, Radu D. Rosetti ş.a. Colaborau Nicolae
Iorga, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Ion Agârbiceanu,
Vasile Voiculescu, Alexandru T. Stamatiad, Zaharia Bârsan,
Vasile Militaru etc

În paginile „României”, gălăţeanul Nicolae Mantu şi

Artişti plastici în teatrele de operaţii ale Primului
Război Mondial

Camil Ressu, Ostaşi români pe front

Ştefan Dimitrescu, Morţii de la Caşin

Dumitru Măţăoanu, Monumentul   Ostaşului
Român (Galaţi)
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D.D. Stoica au susţinut rubrica „Războiul ilustrat”,
publicând desene cu aspecte din luptele de front ale
ostaşilor români. Imaginile sunt consemnări realiste,
străbătute de patriotismul fierbinte al celor doi autori, care
cu mijloacele plastice specifice au evocat eroismul simplu
al ostaşilor români, în covârşitoarea lor majoritate ţărani, în
lupta pentru libertate şi unitate naţională, suferinţele
îndurate în încleştările dramatice prin care au trecut, dar şi
speranţele lor că un duşman cu evidentă superioritate
numerică şi înzestrare tehnică va putea fi totuşi învins. Ceea
ce s-a şi întâmplat, faptele lor de arme fiind demne de cele
mai luminoase pagini ale istoriei naţionale.

Modelul pe care l-a avut generalul Constantin Prezan în
luarea hotărârii mobilizării artiştilor plastici în Marele Cartier
General de la Iaşi a fost, desigur, cel al generalului dr. Carol
Davila care, în Războiul de Independenţă din 1877-1878, a
invitat pe Nicolae Grigorescu, Carol Popp de Szathmari,
Sava Henţia şi G.D. Mirea să însoţească trupele, ca ataşaţi
pe lângă ambulanţa Marelui Cartier General, pentru a executa
desene-reportaje la faţa locului în vederea realizării mai apoi,
în atelier, a unor lucrări definitive în care să nemurească
eroismul ostaşilor români sau să oglindească dramele
populaţiei civile şi ororile războiului. Acum, numărul artiştilor
plastici mobilizaţi a fost mult mai mare, aceştia „declarând,

aşa cum se precizează în Ordinul menţionat, că toate
operele ce vor concepe şi executa le vor încredinţa în
proprietatea statului, renunţând la orice fel de răsplată
pentru munca depusă”.

Un prim rezultat al ini ţiativei luată de generalul
Constantin Prezan a fost materializat în Expozi ţia de pictură
şi sculptură a artiştilor mobilizaţi deschisă în ziua de 27
ianuarie 1918 în patru săli de la Şcoala de Arte Frumoase
din Iaşi. A cuprins 70 de lucrări de pictură, sculptură şi
desene. Iată cum a relatat ziarul „România” (nr. 327, 27

ianuarie 1918) evenimentul: „Marele Cartier General a avut
fericita idee să mobilizeze pe artiştii noştri pictori şi
sculptori pentru ca, prin talentul lor, să imortalizeze fapte
eroice de pe câmpul de luptă şi să lase viitorimei icoane
vii asupra marilor momente prin care trece neamul nostru.
Lucrările executate de aceşti artişti au fost adunate într-
o expoziţie, care s-a deschis azi dimineaţă în localul Şcolii
de Arte Frumoase. Sunt o sumă de lucrări de valoare,
datorate pictorilor Bacalu, Brăescu, Briesse, Băeşu,
Cristoloveanu, Constantinescu, T. Cornescu, St.
Dimitrescu, D. Hârlescu, Ionescu-Doru, E. Lăzărescu, A.
Macedonsky, N. Mantu, Petrescu Dragoe, Poitevin, C.
Ressu, D. Stoica, Th. Sion, T. Tomescu, P. Troteanu şi
sculptorilor A. Călinescu, A. Chiciu, O. Han, R. Hette, I.
Iordănescu, I. Jalea, I. Mateescu, D. Măţăoanu, C. Medrea,
A. Severin, Gh. Stănescu şi Gh. Tudor. Deschiderea
expoziţiei a fost onorată de M .S. Regina, A. A .L. L. Regale
Principesele Elisabeta, Maria şi Elena, care au venit
însoţite de d-na de onoare Procopiu. Se mai aflau de fa ţă
dl. general Prezan, şeful marelui stat major, care a condus
pe M. S. Regina, dându-i toate explica ţiile, d. Marincovici,

Nicolae Mantu, Schimbarea de poziţie

 Ion Theodorescu Sion, Cercetaş

Corneliu Medrea, Soldat
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ministru al Serbiei cu d-na, Boissiev, ministrul Elve ţiei,
Mavrocordat, mareşalul palatului, generalul italian
Benot, generalul rus Zinogratz, maior Petrescu,
aghiotantul d-lui general Prezan, Corbescu, prefectul
poliţiei cu d-na şi alte personalităţi. Suverana şi
Principesele au admirat lucrările felicitând pe artişti. În
numărul de mâine vom face o dare de seamă amănunţită
asupra lucrărilor expuse”.

Într-adevăr, a doua zi, „România” (nr. 328, duminic ă
28 ianuarie 1918), sub titlul „Expozi ţia artiştilor
mobilizaţi”, publică două articole, unul semnat C. M.
(Corneliu Moldoveanu), cu considera ţii de ordin general,
iar celălalt semnat P. C. (probabil Petrescu Constantin),
cu referiri concrete la lucrările prezentate. Corneliu
Moldoveanu, de pild ă, aprecia „ideea fericită  a
autorităţilor militare de a-i mobiliza pe pictori şi sculptori
în însăşi sfera profesiunii lor”, fiindcă „expoziţia nu numai
că întrece aşteptările, dar făgăduieşte foarte mult pentru
viitor. Haina militară i-a făcut pe artişti să îndrăznească
mai mult, i-a îndemnat să atace subiecte mari şi să caute
a exprima pe pânză sufletul şi psihologia mulţimii. În alte
împrejurări poate că nici unul dintre ei sau foarte pu ţini
s-ar fi gândit să fixeze în armonii de linii şi culori
strălucitele pagini ale epocii noastre. Şi ar fi fost o

pierdere... Istoria vitejiei româneşti are dreptul să ceară
de la toate categoriile de artişti ilustrarea episoadelor
glorioase şi cristalizarea estetică a momentelor unice prin
vitejie şi jertfă”. Tot el însă atrage atenţia „că nu trebuie să
ne aşteptăm la opere terminate, definitive, deoarece
artiştii n-au avut la îndemână nici materialul, nici timpul
de concepţie şi execuţie ca să poată făuri opere eterne”.
Scriitorul conchide că „expoziţia oferă un material bogat,
de calitate distinsă, care ne face să nădăjduim mult de la
manifestările viitoare. Se vor putea obţine opere de o
valoare superioară, care să poată figura în orice expoziţie
străină”.

La această expoziţie, Nicolae Mantu a expus tablourile
„La Mărăşeşti”şi „Spionul”, ambele inspirate din luptele ce
s-au dat la Mărăşeşti, primul înfăţişând un atac la baionetă,
iar al doilea - un grup de ostaşi călări aflaţi în urmărirea unei

iscoade a inamicului. Ulterior, el a creat şi alte lucrări, printre
care şi monumentala compoziţie „Şarja de la Prunaru”, aflată
astăzi în colecţia Muzeului de Artă din Iaşi. Mai puteau fi
văzute atunci prima variantă a compoziţiei „Morţii de la
Caşin” de Ştefan Dimitrescu, „Primul val  de atacatori” şi
„Ecaterina Teodoroiu” de Camil Ressu, „Retragerea” de Ion
Theodorescu-Sion, „În patrulare” de Alexis Macedonski,
„Capturarea unui convoi inamic” de D.D. Stoica,
„Prizonierii” de Dimitrie Hârlescu, „Grenadierul” de D.
Măţăoanu, „Ştafeta” de Ion Iordănescu, basorelieful
„Mutarea unui tun”, medalionul în bronz „M. S. Regina
Maria” şi „Prizonieri” de Corneliu Medrea, „Blocul de la
Oituz” de Ion Mateescu, „În aşteptare” de G. Stănescu sau
„Patrulă” şi „Răniţi” de Oscar Han.

După demobilizare, artiştii participanţi la Marele Cartier
General de la Iaşi, în atelierele lor de creaţie, au avut răgazul
sa mediteze mai bine asupra evenimentelor Primului Război
Mondial la care au participat în mod direct şi, pe baza
schiţelor făcute în teatrele de opera ţii şi a realităţilor
întâlnite, să elaboreze noi lucrări de pictură sau de sculptură,
care astăzi se află în muzeele patriei sau au luat forma unor
monumente de for public prin care au cinstit eroismul şi
sacrificiul celor care şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de luptă
pentru întregirea neamului.

Dumitru Brăescu, Convoi

Corneliu Medrea, Refugiată

Dumitru Măţăoanu,
Monumentul Ecaterinei
Teodoroiu (Slatina)
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A TERESCENCO, Gheorghe – sculptor. S-a
născut la 26 februarie 1947 în Galaţi. A absolvit
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, clasa sculptoriţei Geta Caragiu,
promoţia 1976. Membru al UAP, secţia sculptură,
din 1996. În 1978 a beneficiat de o bursă din partea
UAP pentru sculptură. Din 1974 a participat la
majoritatea expoziţiilor Filialei Galaţi a UAP,
precum şi la saloane organizate pe plan naţional.
Participări la tabere naţionale de creaţie şi lucrări
realizate: Galaţi, Tabăra de sculptură în metal
(1978, „Poarta oraşului”; 1985, „Porumbel”; 1995,
„Libertate”, 1997; „Neîmblânzitul”, 2012;
„Simbol”, 2016), Măgura Buzăului (1979 „Răsărit
de soare”, piatră; 1982, „Stol”, piatră); Arcuş
(1980, „corabie”, lemn); Sălişte-Sibiu (1983
„Cocoş de munte”, lemn), Galaţi, Muzeul de Artă
Vizuală (2001, 2012). Lucrări de artă
monumentală: „Pasăre solară”, inox, Slobozia-
Ialomiţa (1976); „Cristal de gheaţă”, metal, Galaţi
(1980); „Monumentul Dacii-Romanii”, Galaţi,

Muzeul Judeţean de Istorie (1984); Bustul poetului
Vasile Alecsandri, bronz, Galaţi, Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri” (1992); Bustul episcopului
Melchisedec Ştefănescu, piatră artificială, Casa
memorială Melchisedec Ştefănescu; „Izvor”, marmură,
Galaţi, Banca Agricolă; Bustul domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, ghips, Galaţi, Muzeul de Istorie (1993);
Grupul statuar „Lupoaica”, bronz, Galaţi (1998);
Monumentul eroilor din cel de-al doilea război mondial”,
piatră artificială, Galaţi, Cimitirul „Eternitatea” (1997);
„Familia”, bronz, Şantierul Naval Damen Galaţi (2001);
Bustul tenorului Nae Leonard, marmură artificială,
Galaţi, Teatrul Muzical „Nae Leonard” (2003).

Poarta oraşului

Corabie, Arcus, 1980
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Distincţii:  Premiul „Ştefan Balş” şi Diplomă de onoare
oferite de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Uniunea
Naţională a Restauratorilor Monumentelor Istorice din
România pentru activitatea dedicată protecţiei,
conservării şi restaurării monumentelor istorice (2002);
Premiul „Constantin Popovici” la Concursul Naţional
de Pictură, Grafică, Sculptură şi Artă Decorativă „N.N.
Tonitza”, Bârlad (2006); Premiul Filialei Galaţi a UAPR
pentru sculptură (2016). Lucrări ale sale se găsesc în
colecţii de stat şi particulare din ţară şi din străinătate.

Spirit neliniştit, artistul s-a preocupat în permanenţă
de aprofundarea şi stăpânirea limbajului plastic, a
mijloacelor tehnice specifice sculpturii, reuşind să
creeze lucrări variate ca tematică, bogate în idei şi
semnificaţii, asigurându-le o rezolvare plastică
expresivă. „Atât sculptura de interior, cât şi cea
monumentală, de for public, ne spunea Gheorghe
Terescenco, trebuie să se integreze unui anumit spaţiu,
să se armonizeze cu el, să-l cucerească, să-i sporească
frumuseţea. Atunci când mă aflu în faţa unei noi lucrări,
aceste probleme mă obsedează, îmi direcţionează
întregul meu efort creator”. Într-adevăr, sculpturile de
interior, fie că sunt cioplite în lemn de migdal, nuc sau
mahon, fie în piatră, marmură sau turnate în bronz,
realizate la dimensiuni în general reduse, sunt lucrate

cu fineţe, şlefuite până la perfecţiune, pretându-se foarte
bine unui spaţiu intim, unei atmosfere calme, liniştite.
Deşi unele poartă titluri ca „Ploaia”, „Cariatidă”,
„Rugăciune”, „Fata Dunării”, „Fata vântului”,
„Tinereţe”, „Stele pe gheaţă”,  ele sunt reprezentări
feciorelnice, care conţin în ritmul formelor şi volumelor
un lirism discret, au capacitatea de a exprima o inefabilă
candoare şi poezie. Înlăturând duritatea materialului,
sculptorul Terescenco conferă acestor lucrări virtuţile
vieţii, le face purtătoarele unor semnificaţii ce ţin de
psihologia şi sufletul omului. Respectul pentru meşteşug,
echilibru, zvelteţea sau, dimpotrivă, moliciunea
formelor, ritmica volumelor, centrarea axială verticală
sunt calităţi care sporesc forţa  artistică şi emoţională a
lucrărilor. Aceeaşi puritate o exprimă şi ronde-bosse-ul
„Mesagerul păcii”, înfăţişând un copil ce ridică în mâna
dreaptă, spre un cer ipotetic, un porumbel. Nobleţea
materialului, luciul catifelat al marmurei, şlefuirea
desăvârşită, ca de altfel întreaga înscriere
compoziţională în spaţiu, sunt expresii ale exigenţei cu

Libertate

Sturioni (proiect de fântână arteziană)
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care artistul înţelege să lucreze. Sculpturile realizate în
bronz, având ca motiv zborul, au la bază o riguroasă
geometrie, detaliile sunt înlăturate, suprafeţele polisate
până la dispariţia oricărei neregularităţi, formele şi
volumele urmează o linie ascensională, dinamică. În
sculptura monumentală, Terescenco este acelaşi artist
laborios, urmărind ca lucrările sale să răspundă şi să se
integreze cât mai bine spaţiului în care sunt amplasate,
să-l domine. „Poarta oraşului” „Cristal de gheaţă”,
„Cocoş de munte”, „Răsărit de soare”, „Stol” „Izvor”
, „Porumbel”, „Libertate”, „Simbol” au maiestuozitate,
vigoare, forţă de dominare. „Poarta oraşului” (Faleza
superioară a Dunării), de pildă, este o coloană metalică
concepută în patru muchii, din care se desprind două
siluete ale unui cuplu uman. Ele se dezvoltă în partea
superioară a lucrării, se amplifică în volume ce par a
dialoga între ele aidoma unor aripi desfăcute pentru
zbor. Realizată astfel, lucrarea pare un simbol al
deschiderii spre lume a Galaţiului prin intermediul
marelui fluviu şi o aluzie la explozia demografică, la
dezvoltarea prezentă şi viitoare a urbei noastre. Tot
ca o succesiune de volume, dispuse în evantai şi
culminând în partea centrală cu o coloană ce pare a
susţine cerul, este gândită şi sculptura în piatră „Răsărit
de soare”, expresie plastică a astrului zilei, a armoniei
împlinite în lumină. Busturile concepute pentru spaţii

de for public, reuşesc să sintetizeze în expresia
exterioară a fizionomicului chipul interior al
personajelor portretizate, personalităţi celebre ale
culturii româneşti.

Bibl.: Maria Magdalena Crişan, Artişti gălăţeni,
Editura Meridiane, 1986; Corneliu Stoica, Artişti
plastici de la Dunărea de Jos, Editura „Alma”, Galaţi,
1999; Năstasă Forţu, Orizonturi artistice
contemporane, Editura „Pan Europe”, Iaşi, 2006;
Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în
Moldova, vol. II, Editura „Art XXI”, Iaşi, 2009;
Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor
frumoase din Moldova 1800-2010, Editura „Art
XXI”, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Dicţionarul
artiştilor plastici gălăţeni, Editura „Axis Libri”, Galaţi,
2013; Corneliu Stoica, Monumente de for public din
municipiul Galaţi, Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2015.

Bustul lui Vasile Alecsandri

Stele pe gheaţă
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„Ipostaze”

Pictorul brăilean Ştefan Şerban, membru al
Filialei Slobozia a UAPR din 2014, se află pentru
prima oară cu o expoziţie personală la Galaţi,
deschisă la Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”. El
nu este însă necunoscut în oraşul nostru, fiindcă
şi-a făcut studiile superioare aici, la Facultatea de
Arte Plastice, Decorative şi Design din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” şi şi-a luat licenţa
la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
(2013). Înainte de facultate a absolvit Liceul
Pedagogic de 5 ani din Brăila şi Şcoala Populară
de Artă „Vespasian Lungu” din acelaşi oraş. În
prezent lucrează ca profesor de Educaţie plastică
la Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis” din
Brăila.

Palmaresul său expoziţional este bogat, a
participat la numeroase manifestări colective de

profil şi a deschis peste zece expoziţii personale la
Brăila şi la Slobozia (Ialomiţa). A fost onorat cu
mai multe distincţii, printre care trei premii I la

Concursul Internaţional „Tradiţii de iarnă” de la
Teleneşti (Republica Moldova) şi Iaşi (2014), Premiul
de Excelenţă şi Premiul I la Concursul Internaţional
de Artă şi Grafică de la Tokyo, Japonia (2014). A donat
în 2016 Muzeului Peleş din Sibiu portretul Majestăţii
Sale, Regele Mihai I, iar Casei Memoriale „D.
Panaitescu-Perpessicius” din Brăila, portretul
scriitorului Fănuş Neagu. Anul acesta a participat la
Taberele Internaţionale de Creaţie de la Praga (Cehia)
şi Balcic (Bulgaria).

Expoziţia de la Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”,
intitulată „Ipostaze” (la vernisaj ea a fost prezentată
de doamna Roxana Bărbulescu, critic de artă din
Bucureşti, care semnează şi prafaţa catalogului),

Vernisaj

Autoportret

Peisaj citadin III
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reuneşte pe simeze 26 de lucrări de pictură, realizate
în ulei pe pânză, acrilic şi tehnici mixte, reprezentând
peisaje, compoziţii şi naturi statice cu flori. Ceea ce
impresionează de la primul impact sunt culorile
luminoase, puternice, vii, atmosfera optimistă, ca şi
maniera în care îşi construieşte artistul discursul plastic,
un discurs în care răzbat ecouri din pictura cubistă,
futuristă, constructivistă şi din abstracţia lirică. În

elaborarea tablourilor sale, pictorul porneşte mai
întotdeauna de la datele concretului, dar pe care, în
demersul său, le metamorfozează, le abstractizează,
fragmentează imaginile, suprapune sau intersectează
planurile, plăsmuind o nouă realitate. O realitate pe
care o percepem ca pe un produs al fanteziei sale
fertile, menit să-i definească individualitatea şi să reţină
atenţia şi interesul iubitorilor de frumos.

Peisajele sale citadine sunt concepute ca nişte
aglomerări fragmentare de case, uneori cu faţade în
geometrii arhitecturale deosebite, turnuri, lăcaşuri de
cult, străzi, elemente vegetale şi chiar de natură moartă,

care prin felul cum sunt dispuse în pagină, prin modul
de ordonare a planurilor, creează un spaţiu plastic cu
ample deschideri perspectivale („Peisaj citadin I, II,
III”). Tabloul intitulat simplu „Peisaj citadin” este
complet abstract, totul reducându-se la un joc de

Reflexe Lumina dimineţii

Sfârşit de toamnă

Peisaj citadin I
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registre verticale, orizontale şi oblice, care trăiesc doar
prin cromatică şi senzaţia de mişcare dinamică ce o
produce. Dinamism, de fapt caracteristic mai tuturor
lucrărilor expuse, în multe din ele Ştefan Şerban
apelând şi la colajul din plasă folosită în construcţii.
Adesea, introduce în materia picturală şi alte
ingrediente, obţinând imagini în relief („Apus de
soare”). Pe forţa sugestivă şi expresivă a culorii
mizează artistul şi în lucrările inspirate din peisajul
natural al locurilor natale, surprinse în rotirea ciclică a
anotimpurilor („Iarnă”, „Iarnă la Grădiştea I, II”,
„Decembrie”, „Vibraţii de iarnă”, „Toamnă aurie”,
„Culorile toamnei”, „Toamna altfel”, „Noiembrie”,
„Sfârşit de toamnă”, „Lumina dimineţii”, „Reflexe”,
„Muguri de primăvară”). Ştefan Şerban este sensibil
la frumuseţile naturii, trăieşte sentimente puternice
când se află în mijlocul acestora şi reuşeşte ca poezia

lor să o exprime cu mijloace personale edificatoare.
Alături de factura impresionistă a unor lucrări, întâlnim
în altele combinaţii ingenioase de planuri suprapuse
sau intersectate, tuşe trasate cu mişcări gestualiste
ample de pensulă, tonalităţi rafinate de culoare, atribute
care dau o notă deosebită ansamblurilor.

Cele câteva compoziţii în care apare figura umană,
„Remember” (triptic), „Moment” şi „Obsesie”, sunt
construite ca nişte portrete de grup, în care chipurile
personajelor sunt bine individualizate, ele răsărind
dintr-o ţesătură cromatică de sorginte gestualistă.
Pictorul practică şi genul portretului, iar acesta i-a
dezvoltat spiritul de observaţie, capacitatea de a

pătrunde în psihologia modelelor, ca şi abilităţile de bun
desenator, calităţi vizibile şi în aceste lucrări (anul trecut,
în septembrie, el a avut o expoziţie, în majoritate cu
portrete, deschisă la Galeria „Arcadia” a Centrului
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia).

Cu prima sa expoziţie deschisă la Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu”, brăileanul Ştefan Şerban a făcut o
impresie bună publicului gălăţean, astfel că îl aşteptăm
să revină în viitor în oraşul nostru pentru a ne încânta
cu pictura sa, în care se simte din plin pulsul vie ţii şi
preocuparea artistului de a fi în consonanţă cu evoluţia
plasticii contemporane româneşti.

Vibraţii de iarnă

La malul mării

Anotimpuri
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Cărţile pe care dl Vasile Szolga le-a scris până acum,
fie pentru adulţi, fie pentru copii, cuprind, în majoritate,
povestiri scurte, concentrate, cu valoare etic-morală, în
care o fiinţă obişnuită, un obiect banal ori o faptă comună
capătă valori semnificative,  devenind prilej de medita ţie
asupra vieţii, cu ale ei faţete comic-hilare, tragice ori
paradoxale. În lumea grăbită de azi, textele de mici
dimensiuni dar cu un miez de impact rapid par a fi ceea
ce se aşteaptă, iar autorul s-a oprit la acest tipar pentru
a spune mult în cuvinte puţine. Nu altfel e construită
noua sa carte, Cerul într-un bob de rouă (Editura
RAWEXCOMS, 2017), cu parfum de haiku şi culoare de
smarald, prin care lumea se vede pu ţin altfel, mai plină
de mister, de provocări, chiar de poezie. În mai puţin de
100 de pagini, sunt zugrăvite succint, cu nerv şi
siguranţă o mare varietate de medii
sociale, de tipologii, de experienţe reale
sau imaginare. Povestirile de aici ne
captează atenţia, curiozitatea prin acest
puzzle de situaţii, eroi şi idei, cărora le
putem descoperi noi valenţe umane şi
artistice. Vasile Szolga scrie cu plăcere,
entuziasmându-se când observ ă
neobişnuitul, nefirescul, extraordinarul
acolo unde alţii nu văd nimic. Naraţiunea
sa nu mizează pe efectul şocant, ci e
ghidată cu fineţe spre un echilibru estetic,
cu un final deschis, de proză modernă,
lăsându-i cititorului libertatea de
fantazare, de rezolvare. Din fiecare
povestire se poate extrage o concluzie, o
morală, însă autorul nu face morală;
aceasta e dincolo de text. Şi tot dincolo
de text e sugerată, pe linia maeştrilor de gen, o lume
fantasmatică, a apariţiilor şi dispariţiilor spectrale, a
translărilor şi intersectărilor de planuri temporale, la
graniţa dintre real şi ireal, dintre palpabil şi evanescent.
Aspectul halucinatoriu al lucrurilor apare ca o constant ă
fascinantă căreia îi sunt dedicate cele mai multe
povestiri, acestea fiind şi cele mai reuşite, canonic.

O atmosferă obişnuită, fără nimic suspect, suferă
dintr-o dată o mutaţie în plan fantastic, cu personajele
aferente, stranii. În textul „Autopsierul“, un ins ciudat
(cum altfel, la o aşa meserie), care „se ocupa de mor ţi cu
plăcere“ (ironia de rigoare pentru suportabilitate),
părând că nu îmbătrâneşte, depăşise demult vremea
pensionării. Când se vede pensionat, părăseşte morga
abătut, după care dispare, descoperindu-se în locul
unde a întârziat puţin, miraculos, o grămăjoară de cenuşă
(sugerându-se autocombustia). Alt personaj, Bătrânul,
din proza cu acelaşi nume, este un ins straniu, care
apare dintr-un timp trecut şi dispare într-un prezent

neverosimil. În „Fapt divers“, un tânăr îşi întâlneşte,
nesperat, iubita din liceu, îşi vorbesc, se iubesc, dar a doua
zi, el află din ziar că ea murise cu două zile înainte de
întâlnirea lor, în urma unui accident. Tot  o transgresie
temporală de o mai puţin intensă frumuseţe dureroasă o
găsim în „Laura“, unde o tânără cu acest nume, conversează
şi bea whisky cu eroul întâmplării, care nu-şi ascunde
perplexitatea când i se spune că în acel hotel nu a existat
nimeni înregistrat sub acel nume. În „Minulescu“, amprenta
energetică a poetului apare în casa-muzeu, când se întâmplă
să vină un vizitator singuratic, ce aşteaptă parcă un semn
de la spiritul locului. El se arată însă doar celor pregătiţi să
sesizeze, să înregistreze valoarea acelui act suprarealist.
Subiectele vin singure din contingent spre scriitorul care le
prinde nuanţa, vibraţia, oferindu-le noi posibilităţi de

percepţie şi interpretare. Există povestiri tragi-
comice prin ipostazele unor personaje aflate
pe diferite trepte ale scării sociale, dar cu
metehne asemănătoare camuflate sub
ipocrizie, false pudori etc. Autorul  le studiază
comportamentul, mimica, vorbirea,  atras de
un anume pitoresc al lor, fără a-i eticheta,
dimpotrivă, îi abordează cu multă înţelegere
umană: pe „Gunoierul“ care colindă lumea,
„Sile Eruditul“ folosind cuvinte  pompoase
pe care nu le pricepe, „Ion cu capul variabil“,
victimă a glumelor colegilor de serviciu,
indivizi ilustrând perfect binecunoscutul
râsu’-plânsu’. Nu lipsesc săgeţile spre lumea
politică, cum nu e uitată nici lumea literară, cu
falsităţile, cu hilarul orgoliilor ei („Lansare de
carte“, „Poetul şi muza“, „Fac eu“ etc.).

Multe texte s-au născut din experienţa
directă a autorului, aflat uneori în postura unui om uimit şi
buimăcit de evenimente al căror sens îi scapă, pe turnanta
unui umor involuntar. Acest tip de situa ţie apare în „La
loviluţie“, unde  spaima şi pregătirile în faţa unui atac al
teroriştilor, în  decembrie 89, devin comice privite din
perspectiva de azi. „Priveam cercetător parcul de vis-á-vis
de facultate unde, în spatele copacilor se puteau ascunde
teroriştii. La un moment dat, dinspre parc se auzi un trosnet
puternic. O creangă se rupse sub greutatea zăpezii. Ne-am
aruncat la pământ, iar soldatul (care îi însoţea n.n.) trase o
rafală spre copacul terorist. Am stat câteva minute lungi ţi
în zăpada rece apoi, cu precauţie, am continuat patrularea.
La fiecare zgomot – şi, în noaptea luminoasă, se auzeau
destule zgomote – tresăream, iar soldatul era pregătit să
ucidă orice terorist“. Nu ştim cât timp îi ia lui Vasile Szolga
să scrie aceste mici bijuterii, poate le prelucrează îndelung,
poate îi ies din prima, repede şi bine, dar ele palpită de viaţă
adevărată, de via ţa de lângă noi, problematizantă,
provocatoare, dar în esenţă având un farmec unic.
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Precizare
În introducerea la interviul luat fostului deţinut politic constănţean Alexandru Mihalcea (publicat în nr. 168/

februarie 2016 al revistei noastre), a apărut următoarea frază: „A fost închis la Jilava în secţia secretă, unde se
aflau doar cei care nu erau împuşcaţi în vremea reeducării, alături de încă şase colegi şi prieteni”. Al. Mihalcea
a fost închis la Jilava, în 1959, însă nu în „secţia secretă” – aşa-numita casimcă – ci într-una dintre celulele
obişnuite. Nu a trecut prin „reeducarea” de la Piteşti, această grozăvie având loc cu câţiva ani înainte de
arestarea sa. Facem cuvenita rectificare…

Redacţia
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Responsabilitatea pentru grafie, con ţinutul opiniilor,
argumentelor sau părerilor apar ţine, în exclusivitate,
autorilor.
Materialele primite, publicate sau nepublicate, nu se
înapoiază. Redacţia revistei nu împărtăşeşte întotdeauna
ideile conţinute în  textele publicate.
Alte detalii despre activitatea Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” Gala ţi pot fi aflate pe pagina web a
instituţiei (www.ccdj.ro) sau pe
pagina de facebook Centrul Cultural
Dunarea de Jos Galati . Arhiva parţială
a revistei se găseşte pe site-ul
instituţiei .
Revista Dunărea de Jos este membră
APLER (Asociaţia Publicaţiilor
Literare şi a Editurilor din România).

Tematici:
Septembrie 2017 - Scriitori biografi
Octombrie 2017 - Cupluri în literatură

Revista Dunãrea de Jos
EDITOR: CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Preşedinte: COSTEL FOTEA
CENTRUL CULTURAL „DUNĂREA DE JOS”

Manager: Florina ZAHARIA
florinazaarina@yahoo.com

Str. Domnească, nr. 61, Galaţi, cod. 800008
tel.: 0236 418400, fax: 415590, e-mail: office@ccdj.ro

ISSN: 1583 - 0225

Şef Serviciu M.E.S.I.A.S.: Eugen UNGUREANU
Şef Birou Marketing, Editură: Doru Adrian NICA
Secretar de redacţie: Eduard MIHALCEA
DTP: Ina Diana PANAMARCIUC, Eugen UNGUREANU, Coperta: Adrian Doru NICA
Culegere şi corectură: Laura DUMITRACHE, Ina Diana PANAMARCIUC
Coperta I: Caravaggio, Bachus bolnav
Coperta IV: Marcel Chirnoagă, Isus şi viţa de vie

Din sumar:

Vinul de viaţă lungă, N.D.Cocea - p. 5, Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir
- p. 7, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie - p. 8, Matei la săpatul
viei, Legende istorice de pe pământul României, Lazăr Victor - p. 9, Sădirea viţei de
vie, legendă ebraică - p. 9, Curtea domnească din Cotnari, text după arhiereul
Narcis Creţulescu şi după Dicţ. geografic al jud. Iaşi - p. 10, La cîrciuma din Armadia,
Liviu Rebreanu - p. 11, Vinul, Viţa de vie, Mythos şi Logos,p. 13, Ovanes fiul lui
Ghevorc Aivazian, Nicolae Bacalbaşa - p.16, Franţa şi vinul, Baladă şi rugă, Francois
Villon - p. 18, Poezie: Păstorel Teodoreanu - p. 19,  Anton Pann - p. 20, Poezie: Omar
Khayyam - p. 21, Festivalul de fanfare „Iosif  Ivanovici”, interviuri de Eugenia
Notarescu - p.22, Cătălin Crişan,interviu de Vall Alexandru - p.25, Instituţia, Dumitru
Anghel - p. 27,  Poftiţi în interbelic, vă  rog, Ion Manea - p. 30, Ţăndări de viaţă, Dan
Plăeşu - p. 33,  Ample elanuri reflexive, Octavian Mihalcea - p. 35, O carte necesară:
„În fuga anilor...”, Alexandru Mihalcea, Marian Moise - p. 36, Sfera de pământ,
Lucia Pătraşcu - p. 37, Revolta lui Ion Manea şi sancţiunea prin cuvânt, Ghiţă
Nazare - p. 39, Îmbătaţi-vă, Charles Baudelaire - p. 40, Abilitatea de a fi pe toate
tărâmurile deodată, Daniel Marian - p. 41, Artişti plastici în teatrele de operaţii ale
Primului Război Mondial, Corneliu Stoica  - p. 42, Dicţionar artişti plastici gălăţeni,
Corneliu Stoica - p. 45, Morphochroma: Ştefan Şerban, Corneliu Stoica - p. 48, Non
multa sed multum, Victoria Milescu - p. 51

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

http://www.ccdj.ro)
mailto:florinazaarina@yahoo.com
mailto:office@ccdj.ro
http://www.pdffactory.com







